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ദ്ബായ:്ൊട്്ിലലക്്്മെങ്്ാൊശഗ്ഹിക്്്
ന്്ശര്വാസികനളഅതത്രാജയ്ങ്്ൾതി
രിനകനക്്ണ്്്ലോകണനമന്്്യ്എഇ.
അല്്ാത്്രക്്ംആരാജയ്ങ്്ള്മായ്ള്്
നോഴിൽകരാർപ്െഃരരിലോധിക്്്നമ
ന്്്ംവിസലക്ോട്്യിൽമാറ്്ംവര്ത്്്നമ
ന്്്ംയ്എഇമാെവവിഭവലരഷിവികസ
െമശന്്്ാലയംമ്ന്്റിയിപ്്്െൽകി.ഏ
നതങ്്ിലം്രാജയ്നത്്ലരനരട്ത്്്രറ
ഞ്്ിട്്ിനല്്ങ്്ിലം്ഇന്്്യയ്ൾനപ്്നെരാജയ്
ങ്്നളബാധിക്്്ന്്താണ്തീര്മാെം.
യ്ലോരയ്ൻരാജയ്ങ്്ളിൽഭ്രിരക്്

വം്സവ്ന്്ംരൗരന്്ാനരശര്ലത്യകവിമാ
െത്്ിൽമെക്്ിനക്്ണ്്്ലോനയങ്്ിലം്
ഇന്്്യയ്ൾനപ്്നെെിലരാജയ്ങ്്ൾഇെി
യം്ഇക്്ാരയ്ത്്ിൽതീര്മാെനമട്ത്്ിട്്ി
ല്്.നോവിഡ്19വവറസ്ബാധിച്്ിട്്ില്്ാ
ത്്വനരശര്ലത്യകവിമാെസർവീസ്ഏർ
നപ്്ട്ത്്ിതിരിനകനയത്്ിക്്ാൻസഹക
രിക്്ാനമന്്്ഡൽഹിയിനലയ്എഇഅം

ബാസഡർലോ.അഹമ്്ദ്അ
ൽബന്്കഴിഞ്്ദിവസംവയ്
ക്്മാക്്ിയിര്ന്്്.എന്്ാ
ൽ,അെച്്്പ്ട്്ൽത്െര്ന്്
തിൊൽലമയ്മാസമായിട്്്
ഇക്്ാരയ്ംആലോെിക്്ാനമ
ന്്്ംഅത്വനരഗൾഫ്ൊ
ട്കളില്ള്്രൗരന്്ാർഅവി
നെത്്നന്്ത്െരാന്മായിര്
ന്്്ഇന്്്യയ്നെെിലരാട.്ശര്ായമാ
യവർ,ഗർഭിണികൾ,അെിയന്്രമായി
വവദയ്രരിലോധെആവരയ്മ്ള്്വർത്
െങ്്ിയവനരയാകം്ആദയ്ംഎത്്ിക്്്ക
നയന്്്ംലമയ്മാസംമ്തലാകം്െെരെി
നയന്്്ംവിലദരകാരയ്സഹമശന്്്ിവി.മ്ര
ളീധരൻവയ്ക്്മാക്്്കയം്നെയത്.്
യ്എഇയിനലഇന്്്യക്്ാനരശര്ലത്യക

വിമാെത്്ിൽതിരിനകനയത്്ിക്്ണനമ
ന്്്ആവരയ്നപ്്ട്്്ദ്ബായ്ആസ്്ാെമാ
യിശര്വർത്്ിക്്്ന്്ലകരളമ്സ്ലിംകൾ

ച്്റൽനസന്്്ർലകരളവഹ
ലക്്െതിനയസമീരിച്്ിര്ന്്്.
ദ്ബായ്യില്ള്്രതിൊയി
രലത്്ളംമലയാളികൾതി
രിനകലപ്്രാൻആശഗ്ഹി
ക്്്ന്്്നട്്ന്്ാണ്ഇവർ
ക്്്ലവട്്ിഹാജരായഅഭി
ഭാഷകൻഹാരിസ്ബീരാൻ
ലോെതിനയഅറിയിച്്ത.്നോ

ഴിൽവിസയ്നെകാലാവധികഴി
ഞ്്തിൊൽക്ട്ങ്്ിലപ്്യവരം്സദ്്ർ
രെവിസയിൽലപ്്യവര്നൊനക്്യ്ട്്്
ഇക്്്ട്്ത്്ിൽ.അവർഅവിനെത്െര്ന്്
തിൽഅർഥമില്്.അെച്്്പ്ട്്ലിെിെയിലം്
ജർമൻ,ശബ്ിട്്ിഷ,്കലെഡിയൻരൗരന്്ാ
നരതിരിച്്യയക്്്ാൻഎയർഇന്്്യശര്
ലത്യകസർവീസ്െെത്്ിയിര്ന്്്.യ്എ
ഇയിൽഇന്്്യക്്ാർരലരം്രണവം്ഭ
ക്്ണവ്മില്്ാനതബ്ധ്്ിമ്ട്്്ന്്്നട്്
ന്്്ംഹർജിയിൽച്ട്്ിക്്ാട്്്ന്്്.

22ന്വിമാെസർവീസ്െിർത്്ിവച്്
ലോനെദ്ബായ,്അബ്ദാബിവിമാെ
ത്്ാവളങ്്ളിലായി20ഇന്്്യക്്ാരാ
ണ്ക്ട്ങ്്ിയത.്ഇവനരരക്്ിക്്ാൻ
ഇെിയം്െെരെിയായിട്്ിനല്്ന്്്ംശര്വാ
സികൾ.
3.42ലക്്ംഇന്്്യക്്ാരാണ്യ്എഇ

യിൽലോലിനെയ്്്ന്്ത.്അവിെനത്്ജ
െസംഖയ്യ്നെ27രതമാെമാണ്ഇന്്്യൻ
സമ്ഹം.
അലതസമയം,ൊട്്ിലലക്്്തിരിനകനയ

ത്്ിക്്ണനമന്്ആവരയ്വ്മായിയ്എ
ഇയിനലരാക്രൗരന്്ാർസമരരംഗത്്ാ
ണ.്20,000രാക്രൗരന്്ാരാണ്തിരിനക
ലപ്്കാൻവിമാെംകാത്്ിരിക്്്ന്്ത.്ക
ഴിഞ്്യാഴെ്ഇവർദ്ബായ്യിനലരാക്
ലോൺസ്ലലറ്്ിന്മ്ന്്ിൽശര്ലഷ്്ഭം
സംഘെിപ്്ിച്്ിര്ന്്്.ശര്ശെ്ത്്ിന്രരി
ഹാരംഅലെ്വഷിച്്്നോട്്ിരിക്്്കയാ
നണന്്ാണ്രാക്ശര്തികരണം.

ഇന്്്യയക്െ തിരിച്്െിയിൽ
കൊല്്കപ്ട്്്ത ്
15 പാക ്സൈനികര
െയ്്ഡൽഹി: ലോകനൊ
ട്്ാനകനോവിഡ്19ശര്
തിലോധ ശര്വർത്്െ
ങ്്ളിൽ മ്ഴ്ക്ന്്തി
െിനെയം്െിയശന്്്ണ
ലരഖയിൽ ശര്ലോരെ
ത്്ിന് ത്െിഞ്് രാ
ക്്ിസ്്ാന് ഇന്്്യൻ ലസ
െെൽകിയത്കെത്്തിരി
ച്്െി.കഴിഞ്്രത്്ിന്ഇന്്്യെെ
ത്്ിയ ശര്തയ്ാശക്മണത്്ിൽ 15
രാക്വസെികരം്എട്്് ഭീകര
രം്രാക്സ്രക്്ാസംവിധാെ
ത്്ിനലരണ്്്ജീവെക്്ാരം്നോ
ല്്നപ്്നട്്ന്്്വസെികഇന്്്ലിജ
ൻസ്വ്ത്്ങ്്നളഉധ്്രിച്്്ലദരീ
യ മാധയ്മങ്്ൾ റിലപ്്ർട്്് നെ
യത്.്രാക്സ്രക്്ാസംവിധാെ
ങ്്ൾക്്്ം കെത്് ൊരമ്ട്്ാ
യി.അതിശക്മങ്്ൾക്്്രക്്മായ
മറ്രെിതനന്്കിട്്്നമന്്രക്്
മായസലദ്്രമാണ്ഇന്്്യെൽകി
യനതന്്്ംഇന്്്ലിജൻസ്വ്ത്്
ങ്്ൾ.
ലകരൻനസകറ്്്റിൽകഴിഞ്്

അഞ്്ിന് ഇന്്്യൻവസെയ്ം ര
ണ്്് രാക് രൗരന്്ാർ ഉൾനപ്്നെ
അഞ്്് ഭീകരനര വധിച്്ിര്ന്്്.
രാക്രൗരന്്ാർജയന്ഷമ്ഹമ്്ദ്
അംഗങ്്നളന്്് രിന്്ീട് നതളി
ഞ്്്.ഇവർആനോനക്്നയന്്്
തിരിച്്റിയാൻഅലെ്വഷണംെെ
ക്്്ന്്തിെിനെകിഷൻഗംഗെദി
ക്്് സമീരം ദ്ധെ്ിയലിൽ രാ
ക്്ിസ്്ാൻഇന്്്യൻലോസ്്്്്കൾ
ക്്് ലെലര നവെിയ്തിർത്്്. ഇ
ലോനെയാണ്ഇന്്്യ രക്്മായി
തിരിച്്െിച്്ത.്

അലതസമയം,ഇന്്്യ
യാണ് ശര്ലോരെമ്
ട്്ാക്്്ന്്നതന്്്ംര
തിെഞ്്് വയസ്ള്്
ബാലികയെക്്ം ൊ
ല്ലരർക്്്രര്ലക്്റ്്
ലതയ്ള്്്നവന്്്ം രാ
ക്്ിസ്്ാൻ അവകാര

നപ്്ട്്്.2020ൽമാശത്ംഇന്്്യ
708തവണനവെിെിർത്്ൽകരാ
ർ ലംഘിനച്്ന്്്ം രാക്്ിസ്്ാൻ
ആലോരിച്്്.എന്്ാൽ,രക്്മാ
യതിരിച്്െി മാശത്ലമഇന്്്യയക്്്്
ലോംവഴിയ്ള്്്എന്്ാണ്സ്ര
ക്്ാവിദഗധ്ര്നെഅഭിശര്ായം.
ദ്ധെ്ിയൽലമഖലയിൽലഷക്

ർഇനോയബ്,ജയഷ്്ഇമ്ഹമ്്
ദ,്ഹിസബ്്ൾമ്ജാഹിദ്്ീൻത്െ
ങ്്ിവിവിധഭീകരസംഘെെകളി
ൽനപ്്ട്്160ഓളംഭീകരർഇന്്്യയി
ലലക്്്ന്ഴഞ്്്കയറാൻതക്്ം
രാർത്്ിരിക്്്കയാണ.് രജൗറി
യിനല രീർ രഞജ്ൽ ലമഖലയി
ലം്ജമ്്്നസകറ്്്റില്മായി70ജ
യഷ്് ഭീകരർന്ഴഞ്്്കയറാൻ
അവസരം ലോക്്ിയിരിക്്്ന്്്
ട്്്.ഈസാഹെരയ്ത്്ിൽഅതി
ർത്്ിയിലം്െിയശന്്്ണലരഖയി
ലം് രക്്മായ െിരീക്്ണമാ
നണന്്്ംകട്ത്്തിരിച്്െിതനന്്
െൽക്നമന്്്ം ഒര്മ്തിർന്് ഉ
ലദ്ോഗസ്്ൻവയ്ക്്മാക്്ി.അതി
െിനെ, ഇന്്നല ക്പ്വാരയിൽ
രാക്വസെയ്ംെെത്്ിയനവെി
വയപ്്്ിൽമ്ന്്് ശഗ്ാമവാസികൾ
മരിച്്്.ത്െർച്്യായഏഴാം ദിവ
സമാണ് രാക്വസെയ്ം നവെി
െിർത്്ൽലംഘിക്്്ന്്ത.്

ഡോകഡ്ൗണിൽ ചില
ഇളവക്ൾ വഡന്ക്്്്ം
െയ്്ഡൽഹി:ഏശര്ിൽ14ന്ലരഷവം്
ലോകഡ്ൗൺെീട്്്കയാനണങ്്ിൽ
അന്വദിക്്ാവ്ന്്ഇളവ്കനളക്്്റി
ച്്്ലകശദ്്്സർക്്ാർതിരക്്ിട്്ആലോ
െെകളിൽ.ഇതിൊയ്ള്്വിവിധെി
ർലദരങ്്ൾരരിലോധിച്്്വരികയാ
നണന്്്സർക്്ാർവ്ത്്ങ്്ൾ.
ഇന്്നല900ൽഏനറലരർക്്്രാ

ജയ്ത്്്ലോഗംസ്്ിരീകരിച്്ിട്്്ട്്്.ഇ
ന്്്യയിനലനൊത്്ംനോവിഡ്ബാ
ധിതര്നെഎണ്്ംഒമ്്തിൊയിര
ലത്്ട്അട്ക്്്കയാണ.്മരണംമ്
ന്്്റിലോട്അട്ത്്്.ഈസാഹെ
രയ്ത്്ിൽവലിയഇളവ്കൾഅന്വ
ദിക്്ാൊവിനല്്ന്്ഉരലദരവം്ലക
ശദ്്്സർക്്ാരിന്ലഭിച്്ിട്്്ട്്്.നതല
ങ്്ാെ,മഹാരാശട്്്,രഞ്്ാബ,്ഒഡിര
സംസ്്ാെങ്്ൾലോകഡ്ൗൺെീട്്ി
ക്്ഴിഞ്്്.ലദരവയ്ാരകമായതീര്മാ
െംഇന്്്ലകശദ്്്സർക്്ാരിൽെിന്്്
ട്്ാവ്നമന്്ാണ്െിഗമെം.
ഇതിെിനെ,നോവിഡ്രരിലോധ

െയക്്്്ള്്സൗകരയ്ങ്്ൾവയ്ാരക
മായിവർധിപ്്ിക്്്നമന്്്ലകശദ്്്ആ

ലോഗയ്മശന്്്ാലയംവയ്ക്്മാക്്ി.ലോ
ഗബാധിതര്നെഎണ്്ംശക്മാതീതമാ
യിഉയര്ന്്സാഹെരയ്മ്ട്്ായാൽ
അത്ലെരിൊന്ള്്തയാനറട്പ്്്ക
ളം്െെക്്്ന്്്നട്്ന്്്മശന്്്ാലയം.
ലോട്്്സല്ോട്്്കളിൽജെങ്്
ൾപ്റത്്ിറങ്്്ന്്ത്കർ
രെമായിതെയാനം്അവ
രയ്വസത്്ക്്ൾവീട്ക
ളിൽഎത്്ിക്്ാന്മ്ള്്
ശര്വർത്്െങ്്ൾസം
സ്്ാെസർക്്ാര്കൾെ
െത്്ിവരികയാനണന്്്ആ
ഭയ്ന്്രമശന്്്ാലയവം്വയ്ക്്
മാക്്ി.
നോത്ലമഖലയിലം്സവ്കാരയ്നമ

ഡിക്്ൽലോനളജ്കളിലം്രരിലോ
ധൊസംവിധാെങ്്ൾഏർനപ്്ട്
ത്്്നമന്്്ആലോഗയ്മശന്്്ാലയംലോ
യിന്്്്നസശക്ട്്റിലവഅഗർവാൾവാ
ർത്്ാസലമ്്ളെത്്ിൽരറഞ്്്.ര
രിലോധൊസൗകരയ്ങ്്ൾക്ട്്്ന്്
തിന്യ്ധ്്കാലാെിസ്്ാെത്്ിലാ
ണ്ശര്വർത്്െങ്്ൾെെക്്്ന്്ത.്

എയിംസം്െിംഹാൻസം്ലോല്ള്്
14സ്്ാരെങ്്ൾഇതിന്ലമൽലോ
ട്്ംവഹിക്്്ം.കഴിഞ്്അഞ്്്ദിവ
സവം്രതിെയ്്ായിരത്്ിലലനറസാ
മ്്ിള്കൾരരിലോധിച്്്.രരാരരി

584ലരർക്്്വീതംലോഗം
സ്്ിരീകരിച്്്.20,000നശ്െ
യൻ്ലോച്്്കൾഐനോ
ലലഷൻവാർഡ്കളാക്്ി
മാറ്്്നമന്്്ംഅഗർവാൾ
രറഞ്്്.ആദയ്ഘട്്ത്്ി
ൽ5000ലോച്്്കൾഐ
നോലലഷൻവാർഡ്കളാ
ക്്ിയിട്്്നട്്ന്്്ംഅലദ്്ഹം.
ലോട്്്സല്ോട്്്കളിൽജെങ്്

ൾപ്റത്്ിറങ്്ാതിരിക്്്ന്്തിന്24
മണിക്്്റം്െിരീക്്ണംആവരയ്മാ
നണന്്്ആഭയ്ന്്രമശന്്്ാലയംരറയ്
ന്്്.അവരയ്വസത്്ക്്ൾവീട്കളി
നലത്്്ന്്്നവന്്്ഇതിനോപ്്ംഉറ
പ്്ാക്്്കയം് ലവണം.ഇക്്ാരയ്ത്്ി
ൽനോലീസം്തലദ്്രസവ്യംഭരണ
വക്പ്്്ംശര്ധ്്െൽലകട്്താനണ
ന്്്ംമശന്്്ാലയം.രരജ്3

തിരികെ കൊണ്്്പോകെ് 
മനുുുറിയിപുുുമായി യഎുഇ

മ്ഖംതിരിക്്്ന്്രാജയ്ങ്്രോട്ള്്കൊഴിൽെരാർപ്നഃരരിരോധിക്്്ം
യ്എഇമ്ന്്റിയിപ്്്ഇന്്്യയക്്്്ംതിരിച്്ടി

നോവിഡ്നെസ്്്്്കൾക്ട്്ാൻലകശദ്്്സർക്്ാർ

മുജിബുരുുറഹ്മാനുുു
ഘാതകനെ
തുകുുിലേറുുി
ധാക്്:ബംഗ്്ാലദശ്രാഷ്ശെ്രിതാവ്മ്ജിബ്ർ്്റ
ഹ്മാനെവധിച്്ലകസിൽ്്രിെികിട്്ാപ്്്ള്്ിയാ
യിര്ന്്മ്ൻ്്വസെികകയ്ാപറ്്്ൻ്്അബ്്്ൾ്്മ
ജീദിനെത്ക്്ിലലറ്്ി.ഇലപ്ാ്ഴനത്്ശര്ധാെമ
ശന്്്ിനഷയഖ്്ഹസീെയ്നെരിതാവ്ക്െിയായ
മ്ജിബ്ർ്്റഹ്മാൻ്്1975ഓഗസ്്്്്15ൊണ്ഒര്
വസെികഅട്്ിമറിയില്നെനകാല്്നപ്്ട്്ത.്അ
ലദ്്ഹത്്ിനന്്്ഭാരയ്യം്അട്ത്്ക്ടം്ബാംഗ
ങ്്ളം്അന്്്നകാല്്നപ്്ട്്ിര്ന്്്.ലഷഖ്സഹീ
െ,സലഹാദരിലഷഖ്രഹാെഎന്്ിവർ്്മാശത്
മാണ്അന്്്രക്്നപ്്ട്്ത.്
രെിയാഴെ്അർ്്ധരാശത്ിരിന്്ിട്്്ഒര്മിെിറ്്്

കഴിഞ്്ലപ്ാ്ൾ്്ധാക്്യക്്്്സമീരംനകരാെി
ഗഞ്്്നസൻ്്ശെ്ൽ്്ജയിലിൽ്്വധരിക്്െെപ്്ാ
ക്്ിനയന്്്ജയിൽ്്ഐജിശബ്ിലഗഡിയർ്്എ.
നക.എം.മ്സത്െനകമാൽ്്രാഷ
അറിയിച്്്.നൊവ്്ാഴെ്യാണ്
കയ്ാപറ്്്ൻ്്അബ്്്ൾ്്മജീദ്അ
റസ്്്്ിലായത.്
മ്ജിബ്ർ്്റഹ്മാൻ്്വധ

ലക്്സിൽ്്12ശര്തികളാണ്
ട്്ായിര്ന്്ത.്സംഭവത്്ി
ന്ലരഷംഎല്്ാവനരയം്
അന്്നത്്ശര്സിഡന്്്്സിയാ
ഉൾ്്റഹ്മാൻ്്വിവിധരാജയ്ങ്്ളി
നലെയതശന്്്കാരയ്ാലയങ്്ളിൽ്്െിയമിച്്്.
നസെഗലിനലഅംബാസിഡർ്്ആയിട്്ായിര്
ന്്്അബ്്്ൾ്്മജീദിന്െിയമെം.അവിനെെി
ന്്്മെങ്്ിനയത്്ിയലരഷംഇയാൾ്്ഇന്്്യയി
ൽ്്ഒളിച്്്താമസിക്്്കയായിര്ന്്്എന്്ാണ്
വിവരം.ഏതാനം്ദിവസങ്്ൾ്്ക്്്മ്ൻ്്രാണ്
ബംഗ്്ാലദരിൽ്്മെങ്്ിനയത്്ിയത.്
പ്ത്വർ്്ഷത്്ിൽ്്രാജയ്ത്്ിന്ള്്ഏറ്്വം്

വലിയസമ്്ാെംഎന്്ാണ്ഇയാള്നെഅറസ്്്്ി
നെആഭയ്ന്്രമശന്്്ിഅസഫ്സമ്ാൻ്്ഖാൻ്്
വിലരഷിപ്്ിച്്ത.്െിയമശര്കാരംരാഷ്ശെ്ത്്ല
വന്ദയാഹർ്്ജിെൽ്്കിനയങ്്ിലം്തള്്ി.ത്െ
ർ്്ന്്്മറ്്്െിയമെെരെികളിലലനക്ാ്ന്്്ംലരാ
കാനതവധരിക്്െെപ്്ാക്്ി.ലകസിനലമറ്്്അ
ഞ്്്ലരനരലെരലത്്ത്ക്്ിലലറ്്ിയിര്ന്്്.
അവലരഷിക്്്ന്്ആറ്ലരനരക്്്റിച്്്വിവര
മില്്.ഇവനരല്്ാംമലറ്്ലതാരാജയ്ങ്്ളില്നട്്
ന്്ാണ്വിവരം.

തിര്വെന്്പ്രം:സംസ്്ാെത്്്ഇന്്
നലനോവിഡ്19സ്്ിരീകരിച്്ത്രണ്്്ലര
ർക്്്മാശത്ം.അലതസമയം,36ലരർ്്ലോഗ
മ്ക്്ിലെെിയതായിആലോഗയ്മശന്്്ിനക.
നക.വരലജ.
കാസർ്്ലോഡ്ജില്്യിനല28ലരര്ലെ

യം്മലപ്്്റംജില്്യിനലആറ്ലരര്ലെ
യം്ലോഴിലക്്ട,്ഇട്ക്്ിജില്്കളിനല
ഓലോര്ത്്ര്ലെയം്രരിലോധൊെല
മാണ്നെഗറ്്ീവായത.്ഇലോനെെിലവിൽ്്
194ലരരാണ്സംസ്്ാെനത്്വിവിധആ
ശ്രശത്ികളിൽ്്െികിത്്യില്ള്്ത.്179
ലരരാണ്ഇലരവനരസംസ്്ാെത്്്ലോഗ
മ്ക്്ിലെെിയത.്

കണ്്്ർ്്,രത്്െംതിട്്ജില്്കളില്ള്്വ
ർ്്ക്്ാണ്ഇന്്നലലോഗംസ്്ിരീകരിച്്ത.്
കണ്്്ർ്്ജില്്യില്ള്്യാൾ്്ദ്ബായിൽ്്െി
ന്്്ംരത്്െംതിട്്യില്ള്്യാൾ്്ഷാർ്്ജ
യിൽ്്െിന്്്ംവന്്താണ.്
സംസ്്ാെനത്്വിവിധജില്്കളിലായി

1,16,941ലരർ്്െിരീക്്ണത്്ിലാണ-്
1,16,125ലരർ്്വീട്കളിലം്816ലരർ്്ആ
ശ്രശത്ികളിലം്.176ലരനരഇന്്നലആ
ശ്രശത്ിയിൽ്്ശര്ലവരിപ്്ിച്്്.ലോഗലക്്
ണങ്്ള്ള്്14,989ലരര്നെസാംരിള്ക
ൾ്്രരിലോധെയക്്്്അയച്്തിൽ്്ലഭയ്മാ
യ13,802സാംരിള്കള്നെരരിലോധൊ
െലംനെഗറ്്ീവാണ.്

നി രീ ക്് ണ ത്്ി ൽ
ഡപ ര 1,16,941

കൊ വി ഡ ്2 ഡപ ര ക്്്,
ഡപ ര്്ക്്്  
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132020ഏപര്ിൽ
തിങ്്ൾ
1195മീനം31

ഡോ.   പി.  എ. ല  ളി  ത 
അ  ന്്  രി  ച്്് 
ലോഴിലക്്ട:്കയ്ാൻസറിനെ
തിരായലോരാട്്ത്്ില്നെശര്
ലധ്്യയായസാമ്ഹയ്ശര്വർ
ത്്കലോ.രി.എ.ലളിത(68)
അന്്രിച്്്.എരഞ്്ിപ്്ാലംമ
ലബാർലോസര്ിറ്്ൽആൻ
ഡ്യ്ലോളജിനസന്്്ർനെയർ
ലരഴസ്ണം്മ്ൻമാനെജിങ്
ഡയറകറ്്്റ്മായിര്ന്്്.ഇന്്്യ
ൻനമഡിക്്ൽഅലോസിലയ
ഷനന്്്വെിതാവിഭാഗംസ്്ാര
കനെയർലരഴസ്ണാണ.്
ആലപ്്്ഴലെർത്്ലയിൽ

നെലലോൺഇൻസന്രകറ്്്റാ
യിര്ന്്അയ്്ാവ്ആൊരിയ്
നെയം്രാജമ്്യ്നെയം്മകളാ
യി1951ൽജെെം.യ്ലോളജി
സ്്്്്ംശെ്ാൻസപ്്്ാന്്്്വിദഗധ്ന്
മായലോ.വി.എൻ.മണിയാ
ണ്ഭർത്്ാവ.്ഐഎംഎലോ
ഴിലക്്ട്ശബ്ാഞ്്്നസശക്ട്്റി
യം്ശര്സിഡന്്്്മായിര്ന്്്.
സംസ്്ാെസർക്്ാരിനന്്്

വെിതാരതെ്ംഅവാർഡ,്മി
കച്്ലോകറ്്്ർക്്്ള്്ഐഎം
എയ്നെ2006നലപ്രസക്ാ
രം,സമശഗ്സംഭാവെയക്്്്ള്്
ഐഎംഎവെിതാവിഭാഗത്്ി
നന്്്2014നലപ്രസക്ാരം,ഇ
ൻലോഅറബ്ലോൺനെഡ
ലറഷൻഅവാർഡ,്ലോ.രാ
ലജശദ്്്ശര്സാദ്ൌലട്്ഷനന്്്
ശര്സാദ്ഭ്ഷൺഅവാർഡ,്
2012നലമികച്്ലോകറ്്്ർക്്്
ള്്കാലിക്്റ്്്ലയൺസ്ക്്ബ്
അവാർഡ,്മാെവസംസക്്തി
ലകശദ്്്അവാർഡ,്സമശഗ്സം
ഭാവെയക്്്്ള്്രഞ്്ാബ്ൊ
ഷണൽബാങ്്ിനന്്്പ്രസക്ാ
രം,ലോ.രൽപ്്്സമ്ാരകരര
സക്ാരംത്െങ്്ിഅെവധിബ
ഹ്മതികൾലഭിച്്്.
െിരവധിശഗ്ന്്ങ്്ൾരെി

ച്്്.മകൾലോ.മിലിമണി(മ
ലബാർആശ്രശത്ിഎംഡി),മ
ര്മകൻലോ.ലോളിൻലോ
സഫ.്മലബാർആശ്രശത്ിയി
ല്ള്്ഭൗതികലദഹംഇന്്്ഉച്്
യക്്്്ഒന്്രലോനെെെക്്ാവ്
ലശ്ോസ്ലോഡിനലവസതിയാ
യ"അമ്്ിളി'യിലലക്്്നോണ്്്
ലോകം്.നോത്ദർരെംഉ
ട്്ായിരിക്്ില്്.സംസക്ാരം
വവകിട്്്ൊലിന്നവസ്്്്്ഹിൽ
ശമ്രാെത്്ിൽ.

ആകെ
രോഗബാധിതർ

8,356
മരണം

273
24മണിക്്്റിൽ
മരണം34
പ്തിയലോഗികൾ909

ഇന്്്യ

ലോകം
ആകെ
രോഗബാധിതർ
18,12,745
മരണം
1,12,248

വത്്ിക്്ാനികലകസ്്്്രീരറ്്ഴസ്്ബസിലിക്്യിൽനടന്്ഈസ്്്്ർതിര്ക്്ർമങ്്െിൽപഫ്ാൻസിസ്മാർരാപ്്മ്ഖയ്കാർമികതവ്ംവൈി
ക്്്ന്്്.കൊവിഡ്വയ്ാരനത്്ിക്്്രശ്്ാത്്ലത്്ിൽരകവലംനാല്രരർമാപത്മാണ്അരദ്്ൈകത്്േടങ്്്കെിൽസൈായിക്്ാനാ
യിരകക്്ട്ത്്ത.്വീക്്ിക്്ാൻവിരലികലണ്്ാവ്ന്്വരം്.

കൊവിഡ്പര്തിരോധപര്വർത്്നങ്്കെത്്്ടർന്്്രാജയ്ംഅടച്്്പ്ട്്ിയരപ്്ൾആശവ്ാ
സമായത്വനയ്ജീവികൾക്്ാണ.്നിരന്്രമ്ള്്മന്ഷയ്സാന്്ിധയ്ംഒഴിവായിരിക്്്ന്്്.
കാടിരോട്രേർന്്വിരോദസഞ്്ാരരകപദ്്്ങ്്െിൽഇതിക്്്പര്തിഫലനംദ്ശയ്മാണ.്
മ്ന്്ാറികലകൊക്്നാട്ഹൈരറഞ്്്ക്്ബ്്ിൽകഴിഞ്്ദിവസകമത്്ിയആനക്്്ട്്ം.ക്്
ബിക്്്രേറ്്ില്കടവെപ്്ിൽകടന്്ആനകളം്ക്ട്്ികളം്ക്റച്്്സമയംകേലവഴിച്്രശ
ഷംപര്ശന്ങ്്കൊന്്്മ്ണ്്ാക്്ാകതമടങ്്ി.

സവ്ർണം
ഗര്ാം - 4,150
പവൻ - 33,200
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്കോഴിക്ക്ട:്ജില്്യില്്ഇന്്
കല ഒരാള്്ക്്്ക്െി കോഗമ്
ക്്ി.ഇകൊകെജില്്യില്്ആ
കക കോവിഡ് സ്്ിരീകരിച്്
13കപരില്്ഏഴ്കപര്്കോഗമ്
ക്്രായി.ആറ് കപരാണ്കമ
ഡിക്്ല്് കോകെജില്് െികി
ത്് ത്െര്ന്്ത.് ഇത്ക്ൊ
കതകോഗംസ്്ിരീകരിച്്ോല്

ഇതര ജില്്ക്്ാരില്് രണ്്് ക
ണ്്്ര്്സവ്കേശികളം്െികിത്്
യില്ണ്്്.രണ്്്കാസര്്കോഡ്
സവ്കേശികള്്കേരകത്്കോഗ
മ്ക്്രായിആശ്പരത്ിവിട്്ി
ര്ന്്്.ജില്്യില്് പ്ത്തായി
20 കപര്്ക്െിഇന്്കലേിരീ
ഷ്്ണത്്ില്് വന്്തായി ജി
ല്്ാ കമഡിക്്ല്് ഓഫീസര്്

കോ.വി. ജയരശ്ീഅറിയിച്്്.
ഇവര്ള്്കപ്്കെജില്്യില്്ആ
കക17,407കപരാണ്േിരീഷ്്
ണത്്ില്ള്്ത.് പ്ത്തായി
വന്് 17 കപര്് ഉള്്കപ്്കെ 34
കപര്്ആണ്ആശ്പരത്ിേിരീ
ഷ്്ണത്്ില്ള്്ത.്മ്ന്്്കപ
കര ആശ്പരത്ിയില്് േിന്്്
ഡിസെ്ാര്്ജ്്് കെയത്.്ഇന്്

കല 17 രസ്വസാംപിള്് പരി
കോധേയക്്്് അയച്്ിട്്്ണ്്്.
ആകക507രസ്വസാംപിള്ക
ള്്പരികോധേയക്്്്അയച്്
തില്് 491എണ്്ത്്ിനക്റഫ
ലംലഭിച്്്.ഇതില്്474എണ്്ം
കേഗറ്്ീവ്ആണ.്16കപര്കെ
പരികോധോഫലംക്െിലഭി
ക്്ാന്ണ്്്.

കോവിഡ്19:
കൊഴിക്ക്ട്ഒരാള്്ക്്്ക്ടികോഗമ്ക്്ി
പ്ത്തായി20കരര്്ക്ടിനിരീക്്ണത്്ില

്മലപ്്്റം:കോവിഡ്19വയ്ാപ
േം തെയ്ന്്തിനക്റ ഭാഗമാ
യി മലപ്്്റം ജില്്യില്് ഇന്്
കല മ്തല്് 68 കപര്്ക്്്ക്െി
രപ്കത്യകേിരീഷ്്ണംഏര്്കപ്്
ട്ത്്ി.ഇകൊകെജില്്യില്്േി
രീഷ്്ണത്്ില്ള്്വര്കെ എ
ണ്്ം13,269ആയതായിജില്്ാ
കലകറ്്്ര്്ജാഫര്്മലിക്അറി
യിച്്്.ഇന്്കല210കപരാണ്
വിവിധആശ്പരത്ികെില്്േി
രീഷ്്ണത്്ില്് കഴിയ്ന്്ത.്
കോവിഡ്രപ്കത്യകെികിത്്ാ
കകരന്്്മായ മകഞ്്രി ഗവ. കമ
ഡിക്്ല്് കോകെജ് ആശ്പ
രത്ിയില്് 208 കപരാണ് ഐ
കോകലഷേില്ള്്ത.് തിര്ര്്
ജില്്ാ ആശ്പരത്ിയില്് രണ്്്
കപരം് ഐകോകലഷന്് വാ
ര്്ഡ്കെില്ണ്്്.787കപകരആ
കോഗയ്വക്പ്്ിനക്റേിര്്കേശ
രപ്കാരംവീട്കെികലരപ്കത്യക
േിരീഷ്്ണത്്ില്്േിന്്്ഇന്്
കലഒഴിവാക്്ി. 12,999 കപരാ
ണ്ഇകപ്്ള്്വീട്കെില്്േിരീ

ഷ്്ണത്്ില്്കഴിയ്ന്്ത.്60
കപര്് കോവിഡ് കകയര്് കസ
നറ്റ്കെിലം്സവ്യംേിരീഷ്്
ണത്്ില്് കഴിയ്ന്്്.കോവി
ഡ്19ബാധിച്്്മലപ്്്റംജില്്
യില്്ഇകപ്്ള്്െികിത്്യില്്ക
ഴിയ്ന്്വര്കെആകോഗയ്േില
ത്പത്ികരമാകണന്്്ജില്്ാകമ
ഡിക്്ല്്ഓഫീസര്്കോ.കക.
സക്്ീേ അറിയിച്്്. 19 കപ
ര്്ക്്ാണ്ഇത്വകരജില്്യില്്
കോവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്ത.് ഇ
തില്്രണ്്്കപര്്വിേഗധ്െികി
ത്്ക്്്കശഷംകോഗമ്ക്്രാ
യിആശ്പരത്ിവിട്്്.ജില്്യില്്
ഇത്വകര1,186കപര്്ക്്്ദവ
റസ്ബാധയികല്്ന്്്വിേഗധ്പ
രികോധേകള്്ക്്്കശഷംആ
കോഗയ്വക്പ്്്സ്്ിരീകരിച്്്.
226കപര്കെപരികോധോഫ
ലങ്്ൊണ്ഇേിലഭിക്്ാന്ള്്
ത.്ആറ്കപര്്ഇന്്് വീട്കെി
കലക്്് മെങ്്്ംജില്്യില്് കോ
വിഡ്ബാധിച്്്വിേഗധ്െികി
ത്്ക്്്കശഷംകോഗമ്ക്്രാ

യആറ്കപര്്ഇന്്്കോവിഡ്
രപ്കത്യകെികിത്്ാ കകരന്്്മാ
യ മകഞ്്രി ഗവ. കമഡിക്്ല്്
കോകെജ്ആശ്പരത്ിയില്്േി
ന്്്വീട്കെികലക്്്മെങ്്്ം.ജി
ല്്യികലആേയ്കോവിഡ്ബാ
ധിതരില്്ഒരാൊയഅരീകക്്
കട്് 60കാരിയ്ള്്കപ്്കെയ്ള്്
വര്്കോഗംകഭേമായിമെങ്്്ന്്
വരില്്ഉള്്കപ്്ടം്.ഇവര്്വീട്്ി
കലക്്് മെങ്്്ന്്കൊകെ ജില്്
യില്് കോഗമ്ക്്രായവര്കെ
എണ്്ം എട്്ാവം്.മാര്്ച്്് 13ന് 
ദവറസ്ബാധസ്്ിരീകരിച്്
അരീക്ക്ട്കെരമ്ക്്ാട്്്ര്്കവ
കള്്രി സവ്കേശിേി ഫാത്്ിമ
(60),മാര്്ച്്്24ന്ദവറസ്ബാ
ധസ്്ിരീകരിച്് താന്ര്് താ
ോള്ര്് മീേെത്്്ര്് സവ്കേശി
അലിഷാന്്സലീം(28),മാര്്ച്്്
22ന്കോഗബാധകകണ്്ത്്ിയ
വള്്ിക്്്ന്്്കെല്ണ്്ിേഗരം
ആേങ്്ാെിസവ്കേശിമ്ഹമ്്ദ്
സഹദ്(24),കവങ്്രക്രിയാട്
സവ്കേശിഅബ്്്ള്്കരീം(31),

മാര്്ച്്് 29 ന് കോഗബാധ ക
കണ്്ത്്ിയമകഞ്്രിപയ്്ോട്
സവ്കേശിമ്ഹമ്്ദ്ബഷീര്്(41),
ഏരപ്ില്്ഒന്്ിന്കോവിഡ്ബാ
ധസ്്ിരീകരിച്്എെപ്്ാള്്സവ്
കേശിഫാസില്്(31)എന്്ിവരാ
ണ്കോഗംകഭേമായിഇന്്്വീട്
കെികലക്്് മെങ്്്ന്്ത.് ഐ
കോകലഷന്്കകരന്്്ത്്ികലെി
കിത്്ക്്് കശഷം ദവറസ്
ബാധയികല്്ന്്്സ്്ിരീകരിച്്ഇ
വര്് രപ്കത്യകേിരീഷ്്ണത്്ി
ല്്കഴിയ്കയായിര്ന്്്.കോഗ
മ്ക്്രായവര്കെആകോഗയ്േി
ല ത്പത്ികരമാണന്്് ഉറപ്്ാ
ക്്ിയകശഷമാണ്വീട്കെികല
ക്്്അയക്്്ന്്കതന്്്ജില്്ാകമ
ഡിക്്ല്്ഓഫീസര്്കോ.കക.
സക്്ീേഅറിയിച്്്.ഇന്്്രാ
വികല10മണിക്്ാണ്ആറ്കപ
രം്ആശ്പരത്ിവിട്ക.വീട്ക
െില്് എത്്ിയിട്്്ം ഇവര്് ആ
കോഗയ്വക്പ്്ിനക്റേിര്്കേശ
രപ്കാരമ്ള്്രപ്കത്യകേിരീഷ്്
ണത്്ില്്ത്െരം്.

മലപ്്്റംജില്്യില്്68കരര്്ക്ടിനിരീക്്ണത്്ില്്
നിരീക്്ണത്്ില്ള്്ത്13,269കരര

തിര്രങ്്ാെി: കോവിഡ-്19
നക്റ ഭാഗമായി രപ്യാസത്്ി
ലായരപ്വാസികകെോട്്ികല
ത്്ിച്്് അവകര കവ്ാറനദ്റ
ലില്് താമസിപ്്ിക്്്ന്്തിന്
ക്ണ്്്ര്്മര്്ക്്സിന്കീഴികല
എല്്ാ സ്്ാപേങ്്ളം് സ
ര്്ക്്ാറിന് വിട്്് േല്്കി. ക്
ണ്്്ര്്മര്്ക്്സിന്കീഴിയികല
പാണക്്ാട്മ്ഹമ്്േലിശിഹാ
ബ്തങ്്ള്്ആര്്ടസ്്ആന്്ഡ്
സയന്്സ് കോകെജ,് പാണ
ക്്ാട്മ്ഹമ്്േലിശിഹാബ്ത
ങ്്ള്്ഹിഫ്ള് കോകെജ,്പാ
ണക്്ാട് സയ്്ിദ് ഉമറലി ശി
ഹാബ്തങ്്ള്്ഇസ്്ാമിക്ആ
ട്സ്ആനറ്്സയന്്സ്കോകെ
ജ,് അഹമ്്ദ് മ്സ്്ിയാര്് കമ
ക്മ്റിയല്് യത്്ീംഖാേ, ഇ

സ്്ാമിക് വേിതാ കോകെജ,്
എല്്.കക.ജി മ്തല്് ഹയര്്
കസക്്ണ്്റി വകരയ്ള്് സ്
ക്ള്്,500-ലതികംവിേയ്ാര്്ഥി
കള്് താമസിക്്്ന്് കോസ്്്്
ല്്,ക്ണ്്്ര്്മര്്ക്്സ്മസജ്ിദ്
ഉള്്കപ്്കെആയിരങ്്ള്്ക്്്ഒ
കരസമയംതാമസിക്്ാവ്ന്്
എല്്ാസൗകരയ്ങ്്ള്മാണ്ക്
ണ്്്ര്് മര്്ക്്സ് കമ്്ിറ്്ി സ
ര്്ക്്ാറികലക്്്വിട്്്േല്്കിയ
ത.്ഇത്സംബന്്ിച്്കത്്്പ
ഞ്്ായത്്് രപ്സിഡനറ്് പേ
യത്്ില്്മ്സത്ഫക്്് മര്്ക്്
സ്കസരക്ട്്റിഎന്്.പിആലി
ഹാജിദകമാറി. മ്സ്്ിംലീഗ്
സംസ്്ാേ രപ്സിഡനറ്ം്
സ്്ാപേത്്ിനക്റ രപ്സിഡ
നറ്്ക്െിയായപാണക്്ാട്സ

യ്്ിദ്ദഹേറലിശിഹാബ്ത
ങ്്ള്കെആഹവ്ാേരപ്കാരമാ
ണ്ക്ണ്്്ര്്മര്്ക്്സിന്കീഴി
ല്ള്്എല്്ാസ്്ാപേങ്്ളം്
വിട്്് േല്്ക്ന്്കതന്്് മര്്ക്്
സ്ഭാരവാഹികള്്അറിയിച്്്.
ഇത്സംബന്്ിച്്്ദവസ്രപ്
സിഡനറ്്പാണക്്ാട്സയ്്ിദ്
ഹമീേലിശിഹാബ്തങ്്ള്കെ
േിര്്കേശരപ്കാരമാണ്കകട്്ിെ
ങ്്ള്്വിട്്്േല്്കിയത.്സമ്്ത
പരത്ംദകമാറ്്െെങ്്ില്്കക
ക്ഞ്്ിമരക്്ാര്്,എം.സിക്
ഞ്്്ട്്ി,കകറഹീംമാസ്്്്ര്്,ഷ
മീര്് കോറ്്ാണിക്്ല്്, പഞ്്ാ
യത്്്അസി.കസരക്ട്്റികോ
െികോണ്്,ദതകരങ്്ല്്ബീ
രാന്്എന്്ിവരം്സംബന്്ി
ച്്്.

സ്്ാരനങ്്ള്്വിട്്്നല്്േി

തിര്രങ്്ാെി:കോവിഡ്വയ്ാപ
േകത്്ത്്്െര്്ന്്്രപ്വാസിക
ൊയ  മലയാെികകെോട്്ികല
ത്്ിക്്ാന്് അെിയന്്ിരമായി
കകരന്്്സംസ്്ാേസര്്ക്്ാറ്ക
ള്് ഇെകപെണകമന്്്  തിര്ര
ങ്്ാെി മണ്്ലം മ്സ്ലിം യ്
ത്്്ലീഗ്ഓണ്്ദലന്്എക്
സികയ്്ട്്ീവ് കോഗം ആവശയ്
കപ്്ട്്്.കോവിഡ്ബാധിച്്്മല
യാെികള്് വികേശത്്് മരണ
കപ്്ട്് വാര്്ത്്കള്കെ പശ്്ാ
ത്്ലത്്ില്്അവര്്ക്്്കവണ്്ി
ശക്്മായഇെകപെല്കള്്അ
േിവാരയ്മാകണന്്്യ്ത്്്ലീഗ്
ഓര്്മിപ്്ിച്്്.കകരെത്്ികന്്്വി

കസേത്്ിനം് സാമ്്ത്്ിക
വം്സാമ്ഹയ്കവ്മായമ്കന്്
റ്്ങ്്ള്്ക്്്ഏറ്്വം്വലിയപങ്്്
വഹിച്്വരാണ് രപ്വാസികള്്.
ഈസഹൊരയ്ത്്ില്്ഇവര്
കെരപ്ശ്േങ്്ള്്പരിഹരിക്്്
ന്്തിന്സമരഗ്മായപാകക്്ജ്
കള്് കകരന്്് സംസ്്ാേ സ
ര്്ക്്ാറ്കള്് രപ്ഖയ്ാപിക്്ണ
കമന്്്ഇവകരോട്്ികലത്്ിക്്ാ
ന്്അെിയന്്ിരമായി  ൊര്്കട്്
ഡ്ദഫ്കെറ്്്കള്്സജ്്ീകരി
ക്്ണകമന്്്ംയ്ത്്്ലീഗ്കോ
ഗം  ആവശയ്കപ്്ട്്്. രപ്സിഡ
നറ്്പി.അലിഅകബ്ര്്അധയ്
ഷ്്തവഹിച്്്.

പ്േവാസികഹളഉടന്്
നാട്്ിഹലത്്ിക്്ണം:യ്ത്്്ലീഗ്

അരിവിതരണം
നടത്്ി
േന്്രമ്്്: ആര്്എസപ്ിേന്്
രമ്്്കോക്്ല്്കമ്്ിറ്്ിയ്കെകേ
ത്തവ്ത്്ില്് കോെിഞ്്ിയില്്
അരിവിതരണം േെത്്ി. പാ
ര്്ട്്ിജില്്ാകസരക്ട്്റികവന്്ിയ്
ര്്ദമഹമ്്ദക്്ട്്ി ഉദഘ്ാെേം
കെയത്.്േന്്രമ്്്പഞ്്ായത്്്
കമമ്്ര്്ഊര്്പ്്ായിദസേലവി.
സ്കരരന്്്ന്്പട്്ാെത്്ില്്.കക,
എം,മ്ഹമ്്േലി. ക്ഞ്്ികോ
യേ്ീന്് കവെിമ്ക്്്, പേക്്ല്്
സിദ്്ീഖ,്മ്ജീബ്പേക്്ല്്,അ
ബ്്്ല്്ഖാേര്്പ്ന്്കക്്െന്്,മ്
സത്ഫക്ന്്കത്്രി,അബ്്ാസ്
തയ്്ില്്,അയ്്്ബ് കമകോട്്ില്്,
മ്സത്ഫപേക്്ല്്എന്്ിവര്്
സംബന്്ിച്്്.

പ്േവാസികഹളക്വാറന്്്ന്്ഹെയ്്ാന്്
സൗകര്യഹൊര്ക്്്ം-മ്സ്്ിംലീഗ്
കതഞ്്ിപ്്ലം:ോട്്ികലക്്്വരാോരഗ്ഹിക്്്ന്്വള്്ിക്്്ന്്്േി
കോജകമണ്്ലത്്ികലരപ്വാസികകെകവ്ാറനദ്റന്്കെയ്്ാന്
ള്്സൗകരയ്ംവള്്ിക്്്ന്്്മണ്്ലത്്ില്്തകന്്ഒര്ക്്്കമന്്്മ്
സ്ലിംലീഗ.്ഇത്സംബന്്ിച്്വിവരംകല്്ബല്്കകഎംസിസി
കയരപ്വാസിലീഗ്മണ്്ലംകമ്്റ്്ിഭാരവാഹികള്്അറിയിച്്്.
വികേശരാജയ്ങ്്െികലവിവിധസ്്ലങ്്െില്്മണ്്ലത്്ില്ള്്
ആയിരക്്ണക്്ിന്രപ്വാസികള്്ോട്്ികലക്്്വരാോവാകതയാ
ണ്വികേശത്്്ക്ട്ങ്്ിക്്ിെക്്്ന്്കതന്്ാണ്രപ്വാസിലീഗ്മ
ണ്്ലംകമ്്റ്്ിേെത്്ിയവിവരകശഖരണത്്ില്്േിന്്്വയ്ക്്മാ
യത.്ഇക്്ാരയ്ംമണ്്ലംമ്സ്്ിംലീഗ്കമ്്റ്്ിയ്മായിെര്്ച്്കെ
യത്ാണ്കവ്ാറനദ്റന്്സൗകരയ്ംഒര്ക്്്ന്്തിന്ള്്തീര്മാേ
കമട്ത്്ത.്പി.കകക്ഞ്്ാലിക്്്ട്്ിഎം.പി,അബ്്്ല്്ഹമീദ്എം
എല്്എഎന്്ിവര്കെേിര്്കദ്്ശമന്സരിച്്ായിരിക്്്ംരപ്വാസി
കള്്ക്്്ള്്സഹായംേെപ്്ിലാക്്്ക.മണ്്ലത്്ികലകോകെജ്
കള്്,അറബിക്കോകെജ്കള്്,സ്ക്ള്്,മരേ്സകള്്ത്െങ്്ിസ്്ാ
പേങ്്െില്്സൗകരയ്കോര്ക്്്ന്്തിന്ള്്േെപെികൊണ്ദക
കോള്്്ക. മണ്്ലത്്ില്ള്് രപ്വാസികകെ മണ്്ലത്്ില്് ത
കന്്സൗകരയ്കോര്ക്്്ന്്തിോണ്ഇത്്രകോര്തീര്മാേകമട്
ത്്കതന്്്ഭാരവാഹികള്്പറഞ്്്.
വിപേേത്്്നിന്്്എത്്്ന്്വര്്ക്്്
സ്രക്്ാേദ്്തികള്്തയ്്ാറാക്്്ം-പ്േവാസിലീഗ്
കതഞ്്ിപ്്ലം:കെല്്കെകന്്ത്്്ന്്വര്്ക്്്സ്രഷ്്ാപദ്്തികള്്
തയ്്ാക്്്ന്്്രപ്വാസിലീഗ.്കെകോെംരപ്തീഷ്്കള്മായിവികേശ
ത്്്കോലിക്്്കോയികോവിഡ്മഹാമാരിയ്കെകോഗവയ്ാപേ
ത്്ിനക്റസ്രഷ്്ാബന്്േത്്ില്്ക്ട്ങ്്ിോട്്ില്്തിരികച്്
ത്്്ന്്രപ്വാസികള്്ക്്്സ്രഷ്്ാപദ്്തികോര്ക്്്കമന്്്വള്്ി
ക്്്ന്്്മണ്്ലംരപ്വാസിലീഗ്കമ്്റ്്ിവയ്ക്്മാക്്ി.കോവിഡ്കാ
ലത്്്സവ്ന്്ംോട്്ില്്കഴിയാന്ള്്മണ്്ലത്്ികലരപ്വാസികള്
കെആരഗ്ഹങ്്ള്്ക്്്ദകത്്ാങ്്ാവ്കയാണ്രപ്വാസിലീഗക്മ്്
റ്്ി.വികേശത്്്േിന്്്തിരികച്്ത്്്ന്്വര്കെആകോഗയ്സ്രഷ്്യ
െക്്മ്ള്്കാരയ്ങ്്ള്്ഏകറ്്ട്ക്്ാന്ള്്പദ്്തികള്്ക്്ാണ്ര്പം
േല്്കിയകതന്്്ഭാരവാഹികൊയപി.എംബാവ,കക.പികോയത്ീ
ന്്ക്ട്്ിഎന്്ബാബ,്കക.െിേൗഫല്്,മ്സത്ഫകതഞ്്ിപ്്ലം,
ബഷീര്്പള്്ിക്്ല്്എന്്ിവര്്പറഞ്്്.മണ്്ലത്്ില്ള്്രപ്വാ
സികകെസവ്ന്്ംമണ്്ലത്്ില്്തകന്്കവ്ാറനദ്റന്്സൗകരയ്
കോര്ക്്്ന്്തിന്സ്്ാപേങ്്ള്്കകണ്്ത്്ാന്ള്്േെപെികള്്
ത്െങ്്ി.

അന്യസംസ്്ാനത്്്ള്്മലയാളികഹള
നാട്്ിഹലത്്ിക്്ണം
കതഞ്്ിപ്്ലം:അേയ്സംസ്്ാേത്്്ള്്മലയാെികകെോട്്ികല
ത്്ിക്്്ന്്തിന്ള്്േെപെികയട്ക്്ണം-എംഎല്്എ'-പിഅ
ബ്്്ള്്ഹമീദ്മാസ്്്്ര്്.ോട്്ികലത്്ിയാല്്കവ്ാറനറ്യിേില്്കഴിയാ
ന്ള്്സൗകരയ്ംവള്്ിക്്്ന്്്മണ്്ലത്്ികലഎല്്ാരഗ്ാമപഞ്്ാ
യത്്്കളം്സജ്്മാക്്ിയിട്്്ണ്്്.ഇത്സംബന്്ിച്്്മ്ഖയ്മരന്്്ി
പിണറായിവിജയന്കത്്്േല്്കിയതികേത്െര്്ന്്് ഡിജിപി
ക്്്ംരപ്ിന്്സിപ്്ല്്കസരക്ട്്റികോര്്ക്്സി.ഒ.ഇക്്്ംേെപെിക
ള്്ക്്ായ്ള്്േിര്്കേശംേല്്കിയതായിമ്ഖയ്മരന്്്ിഅറിയിച്്താ
യം്എംഎല്്എവയ്ക്്മാക്്ി.മണ്്ലത്്ികലവിവിധപഞ്്ായ
ത്്്കെികലതാമസക്്ാരായ2000ത്്ിലധികംആള്കള്്തമിഴ്
ോട,്കര്്ണ്്ാെക,ആരന്്്ാരപ്കേശ,്മഹാരാരഷ്്്,ഡല്്ഹി,മറ്്്വി
വിധസംസ്്ാേങ്്െില്്ക്ട്ങ്്ികിെക്്്കയാകണന്്്കത്്ില്്
മ്ഖയ്മരന്്്ിക്്്േല്്കിയകത്്ില്്വയ്ക്്മാക്്ിയിട്്്ണ്്്ഇത്സം
ബന്്ിച്്്കേരകത്്തകന്്എംഎല്്എമ്ഖയ്മരന്്്ികയഅറിയിച്്ി
ര്ന്്്.ഇേിയം്അവികെങ്്െില്്ത്െര്കകയകന്്ങ്്ില്്അവര്
കെജീവന്തകന്്ഭീഷണിയാകണന്്്ംമ്ഖയ്മരന്്്ികയധരിപ്്ിച്്
തായം്എംഎല്്എഅറിയിച്്്

സൗജന്യപറഷന്ംകിറ്്്ം
ലഭിക്്ാത്്വാടകക്്ാര്ഹട
പ്േയാസങ്്ള്്േരിെരിക്്ണം

തലകശരി:തിര്വങ്്ാട്ഗവ.
ഹയര്്കസക്്ഡറിസ്ക്െികല
സ്്്്്ഡനറ്് കോലീസ് കകഡറ്്്
കള്് വെകര തിരക്്ിലാണ.്
കോക്്്ഡൗണ്്കാലത്്്പ്റ
ത്്്ഇറങ്്ാോവാത്്തിോല്്
ഓണ്്ദലോയികാരയ്ങ്്ള്്മ
േസിലാക്്ികെയ്്്കയാണിവ
ര്്.എസപ്ിസിയ്കെജില്്ാകക
രന്്്ത്്ില്്േിന്്്ംഅധയ്ാപക
രില്് േിന്്്ള്് േിര്്കേശങ്്

ളം്, അകത കോകല സവ്ന്്ം
ആശങ്്ളം് ഉപകോഗിച്്ാണ്
ഇവര്്കര്്മ്്േിരതരാവ്ന്്ത.്
െിരത്രെേ, കരകൗശല വ
സത്്ക്്ള്കെ േിര്്മാണം,പ്
സത്കപാരായണം,ഭാഷാപ
രിെയകപ്്െല്്,വയ്തയ്സത്ഭഷ്്
ണസാധേങ്്ള്്ഉണ്്ാക്്ല്്,
വാേേിരീഷ്്ണം,രപ്ക്തിയി
കലഅപ്ര്്വദ്ശയ്ങ്്ള്്പക
ര്്ത്്ല്് ഇങ്്കേ ത്െര്്ന്്്

കോക്ന്്് ഇവര്കെ രപ്വ
ര്്ത്്േകമഖല.ഓകോേിവസ
വം്േിര്്കേശിച്്ച്മതലകള്്
പ്ര്്ത്്ിയാക്്്ന്്മ്റക്്്ഓ
ണ്്ദലോയി അയച്്് അതി
നക്റ വയ്ക്്ത ഉറപ്്ാക്്ണം.
തലകശരിയികല വ്ദ്് സേേ
ങ്്ള്്സന്്ര്്ശിക്്്കയം്അവ
ര്്ക്്ാശയ്മായസഹായസഹക
രണങ്്ള്്ഇതിേകംതകന്്േ
ല്്ക്കയം്കെയത്ിയിര്ന്്്.

കതഞ്്ിപ്്ലം:സൗജേയ് കറഷ
നം്സൗജേയ്കിറ്്്ംലഭിക്്ാ
കത വാെകക്്് താമസിക്്്ന്്
ക്ടം്ബങ്്ള്കെരപ്യാസങ്്ള്്
പരിഹരിക്്ണകമന്്്വള്്ിക്്്
ന്്്എംഎല്്എപി. അബ്ള്്
ഹമീദ്മാസ്്്്ര്്ആവശയ്കപ്്ട്്്.ോ
ട്്ിലം്മറ്്്ംതാമസിക്്്ന്്ക്
ലിപ്്ണിക്്ാവരം് സവ്ന്്മായ
വീകോസ്്ലകോഇല്്ാത്്വരാ
യേിര്്ധേക്ടം്ബങ്്ളം്വാ
െകമ്റികെിലം്മറ്്്ംതാമസി
ക്്്േവ്ര്ണ്്്.ക്ൊകതസവ്ന്്മാ
യിവീട്വച്്ിട്്്കണ്്ങ്്ിലം്സവ്
ന്്മായികറഷന്്കാര്്ഡില്്ായ
വരം്േമ്്്കെോട്്ില്ണ്്്.അവ
ര്കെജീവിതംവെകരകഷ്്പാെി
ലാണ.് ഇത്്രക്്ാര്്ക്്് പല
ര്്ക്്്ം സര്്ക്്ാര്് രപ്ഖയ്ാപിച്്
സൗജേയ്കറഷന്്ലഭിക്്്ന്്ില്്.
സൗജേയ്കിറ്്്ംേിലവില്്ലഭി
ക്്്ന്്ില്്. സൗജേയ് കറഷനം്
സൗജേയ്കിറ്്്ംകിട്്ാകത ഇ
ത്്രത്്ില്െെ േിരവധി ക്

ടം്ബങ്്ൊണ് രപ്യാകപ്്ട്ന്്
ത.്ക്ട്്്ക്ടം്ബകറഷന്്കാ
ര്്ഡില്്  ഒര്ക്ടം്ബാഗത്്ി
നക്റകപര്ഉള്്വര്കണ്്ങ്്ിലം്
അവര്്മകറ്്ര്വീകെട്ത്്്താമ
സംമാറിയിട്്്ണ്്ായിരിക്്്ം.എ
ന്്ാല്്അത്്രക്്ാര്്ക്്്സൗജ
േയ്കിറ്്്ംലഭിക്്്ന്്ില്്.അത്
സംബന്്ിച്്േിരവധിപരാതി
കള്് ലഭിച്്തായ് എംഎല്്എ
വയ്ക്്മാക്്ി. വാെകമ്റികെി
ലം്മറ്്്ംതാമസിക്്്ന്്സവ്ന്്
മായി വീെില്്ാത്്വര്്ക്്്ംവാെ
ക വീട്്ില്് താമസിക്്്ന്്വ
ര്്ക്്്ംസവ്ന്്മായികറഷന്്കാ
ര്്ഡില്്ാത്്വര്്ക്്്ം സൗജേയ്
കറഷനം്പലവയ്ഞജ്േകിറ്്്ം
ലഭയ്മാക്്്ന്്തിന്ള്് േെപെി
സവ്ീകരിക്്ണകമന്്ാവശയ്കപ്്
ട്്ാണ്പി.അബ്്്ല്്ഹമീദ്എം
എല്്എമ്ഖയ്മരന്്്ിപിണറായി
വിജയനം്ഭഷ്്്യവക്പ്്്മരന്്്ി
പി.തികോത്്മനം് കത്്് േ
ല്്കി

അതിഥിനൊഴിോളികനളരാർപുുിചുുൊനാഞുുിറൈിഇഎംസക്ുൾഅണുവിമുകുുൊകുുുനുുഫയ
ർലോഴസു്ഉലദുോഗസുുൻ

ലോകു്ുഡൗണിൽനൊബൈൽലോപുുുകൾകു്ുഞായറാഴചുതുറനുുുപരുവർതുുികുുാനെനുുിരിനകുുഇ
നുുനേനൊറുുമുുേിനേനൊബൈൽലോപുുിൽഅനുഭവനപുുടുുതിരകു്ു.

ബഷീർകല്്ായി
മകഞ്്രി: കോകോണകയന്്
വയ്ാധിആക്ലതപരത്്്ന്്
തിന്മ്മ്്്േിശ്്യിച്്തായിര്
ന്്്സ്േീപിനക്റയം് േീപത്ി
യ്കെയം് വിവാഹം.  ബന്്്
ക്്ളം്സ്ഹ്ത്്്ക്്ളം്ഓഡി
കറ്്റിയത്്ിലഒത്്്കെരന്്
വലിയെെങ്്ില2020ഏരപ്ി
ല12ന്വിവാഹംകകകങ്്മമാ
യി േെത്്ാോയിര്ന്്് തീര്
മാേം.മഹാവയ്ാധിയ്കെവയ്ാപ
േംരാജയ്കത്്കോക്ഡൗണി
കലക്്്േയിച്്കൊകെഎല്്ാരപ്
തീഷ്്കളം് മങ്്്കയായിര്
ന്്്.  എന്്ാല കലയ്ാണേിവ
സംരാവികലദബക്്ിലകേ
കരവധ്ഗ്ഹത്്ികലത്്ിയവ
രന് വധ്വിനക്റ പിതാവ് ത
നക്റമകകെദകപിെിച്്്േല
കി.  ത്െരന്്് വധ്ഗ്ഹത്്ി
കോെന്ബന്്ിച്്്ള്് കഷഡി
ലകവച്്്േീപത്ിയ്കെകഴ്ത്്ി
ലതാലിൊരത്്ിയസ്േീപ,്

തനക്റ ഭാരയ്യ്മായി ദബ
ക്്ിലസവ്ന്്ംവീട്്ികലക്്്തിരി
ച്്്.കവങ്്രഎച്്്ഡിഎഫ്സി
ബാങ്്് ജീവേക്്ാരോയ വി.
കക.സ്േീപ്മകഞ്്രികെട്്ിയ
ങ്്ാെിയികലവാസ്-േെിേിേ
മ്്തികള്കെ മകോണ.്  പാ
ണ്്ിക്്ാട് കമലാറ്്്ര സവ്കേശി
ോസന -പ്ഷപ് േമ്്തികള്
കെമകൊയപി.പി.േീപത്ികപ
രിന്്ലമണ്്സവ്കാരയ്ആശ്പ
രത്ിേഴസ്ാണ.് രാജയ്ംഏകറ
േിരണ്്ായകഘട്്ത്്ില്കെകെ
ന്്്കോക്ന്്ഈസാഹെരയ്
ത്്ിലഒര്േിവസകത്്മാരത്ം
അവധികയട്ത്്ാണ് േീപത്ി
വിവാഹത്്ികേത്്ിയത.് ച്
ര്ങ്്ിയത്ആയിരംകപകരങ്്ി
ലം് പകങ്്ട്കക്്ണ്്ിയിര്ന്്
വിവാഹംലെിതമാക്്ിയതില്
കെബാക്്ിവന്്പണംപാവ
കപ്്ട്്വരക്്്ഭഷ്്ണകിറ്്്േല
കാോയിഉപകോഗിക്്്കമന്്്
സ്േീപ്പറഞ്്്.

പൊകോണക്്്ംകോക്ഡൗണിന്ം
രിടിപൊട്ക്്ാപതസ്ദീരിന്ം
ദീപ്തിക്്്ംമാംഗല്യം

വധുവിനൊപുുംസുദീപുബൈകുുിൽവീടുുിലേകു്ു

ജീനിയസ്ബാറ്്ില്്
ക്വിസ്പോപ്പ്
സംഘടിപ്്ിച്്്
കതഞ്്ിപ്്ലം:എം.എസ.്എഫ്
മ്ന്്ിയ്ര്്പഞ്്ായത്്്കമ്്ിറ്്ി
ജീേിയസ്ബാറ്്ില്്കവ്ിസ്കോ
കപ്്സംഘെിപ്്ിച്്്.അഞ്്്േിവ
സംഓണ്്ദലോയിേെന്്
കവ്ിസ് മത്്രത്്ില്് പഞ്്ായ
ത്്ില്ള്് വിവിധ രപ്തിേിധി
കള്്പകങ്്ട്ത്്്.എം.എസ.്എ
ഫ്സംസ്്ാേരപ്സിഡനറ്്പി.
കക േവാസ് വിജയികകെ രപ്
ഖയ്ാപിച്്്. കക.േവാസ് വിന്്
റം്അബ്്്ള്്അര്്ഷദ്റണ്്റം്
സി.പിഅജമ്ല്്മ്ന്്ാംസ്്ാ
േവം് കരസ്്മാക്്ി. റിഷാദ്
െിേക്്ല്് കവ്ിസ് മാസ്്്്റായി.
േികോജകമണ്്ലംഎം.എസ.്
എഫ്രപ്സിഡനറ്്േസീഫ്കഷ
ര്്ഷ,്പഞ്്ായത്്്എം.എസ.്എ
ഫ്ഭാരവാഹികൊയപി.പിസ
ഫീര്്പെിക്്ല്്,ഫര്്സിന്്അഹ
മ്്ദ,്െി.േിയാസ്എന്്ിവര്്കേ
ത്തവ്ംേല്്കി.

നിപോധനാജ്്:മലപ്്്റം
ജില്്യില്്61പകസ്കള്്
ക്ടിരജിസ്്്്ര്്ഹെയ്ത്
മലപ്്്റം: കോവിഡ് 19 രപ്തി
കോധത്്ിനക്റ ഭാഗമായി രപ്
ഖയ്ാപിച്് േികോധോജ്്ലം
ഘിച്്തിന്ജില്്യില്്കോലീസ്
61കകസ്കള്്ക്െിഇന്്കലര
ജിസ്്്്ര്്കെയത്.്വിവിധകസ്്്്ഷ
ന്കെിലായി 74 കപകര ഇന്്
കലഅറസ്്്്്കെയത്തായിജി
ല്്ാകോലീസ്കമധാവിയ.്അ
ബ്്്ള്്കരീംഅറിയിച്്്.േിര്്കേ
ശങ്്ള്് ലംഘിച്്് േിരത്്ിലിറ
ക്്ിയ 52 വാഹേങ്്ളം് പിെി
കച്്ട്ത്്ിട്്്ണ്്്. ഇകൊകെ േി
കോധോജ്് ലംഘിച്്തിന്
കോലീസ്രജിസ്്്്ര്്കെയത്കക
സ്കള്കെഎണ്്ം1,456ആയി.
1,936 കപകരയാണ്ഇത്വകര
അറസ്്്്്കെയത്ത.്ജില്്യിലാ
കകഇത്വകര618വാഹേങ്്
ളം്പിെികച്്ട്ത്്ിട്്്ണ്്്.

വിഷ്ക്്ിറ്്്കള്്
വിതരണംഹെയ്ത്
കോഴിക്ക്ട:്ൊലപ്്്റംേഗര്്
കസവാഭാരതിയ്കെആഭിമ്ഖയ്
ത്്ില്്േഗരത്്ിനക്റവിവിധ
ഭാഗങ്്െില്് വിഷ്ക്്ിറ്്്കളം്
ഭഷ്്ണകപ്്തികളം് വിതര
ണംകെയത്.്കണ്്കഞ്്രി,പ
ന്്ിയങ്്ര,മ്രിങ്്ത്്്,കോട്്പ്്
റമ്്്,മീഞ്്ന്്,ആഴെ്വട്്ം,തി
ര്വച്്ിറഎന്്ിവിെങ്്െിലാണ്
ഭഷ്്ണകപ്്തികളം്വിഷക്്ി
റ്്്കളം്വിതരണം കെയത്ത.്
കണ്്കഞ്്രിയില്്േെന്്വിഷ്
ക്്ിറ്്് വിതരണം വാര്്ഡ് കൗ
ണ്്സിലര്്േമ്്ിെിോരായണ
ന്്ഉദഘ്ാെേംകെയത്.്ആഴച്്്
വട്്ത്്്േെന്്വിഷ്ക്്ിറ്്്വിത
രണംആര്്.എസ.്എസ് േഗര്്
സംഘൊലക് ഇ.സ്ധീര്് ഉ
ദഘ്ാെേംകെയത്.്
ഹകട്്ിടങ്്ള്്കഹ്ട്ത്്ാന്്
വിവരപേഖരണംനടത്്്ം
അഴിയ്ര്്:വികേശമലയാെിക
ൊയ അഴിയ്ര്് പഞ്്ായത്്ി
കല താമസക്്ാര്് വികേശത്്്
േിന്്്വന്്ാല്്േീരീഷ്്ണകാ
ലയെവില്്താമസിപ്്ിക്്്ന്്തി
ന് കകട്്ിെങ്്ള്് കകണ്്ത്്ാന്്
രപ്കത്യക കോറത്്ില്് വിവര
കശഖരണംേെത്്്ം.ശ്െിതവ്ം
ഉറപ്്്വര്ത്്ിബാത്്്റ്മ്ള്്
വാസഗ്ഹങ്്ള്്ക്്ാണ്മ്ന്്ഗ
ണേ.
കോത്കകട്്ിെങ്്ള്്ബാത്്്റം്
സൗകരയ്ം കോക്്ി ഏര്്പ്്ാൊ
ക്്്ം.ഇതിോയിപഞ്്ായത്്്
കമംബര്്മാര്കെ കേത്തവ്ത്്ി
ല്ള്്വാര്്ഡ്ആര്്ആര്്െി,വി
കേശ മലയാെിഅകോസികയ
ഷന്കള്്എന്്ിവര്കെകസവ
േം ഉപകോഗിക്്്ം.പഞ്്ായ
ത്്ിന്ഒര്മാസകത്്ക്്്സൗ
ജേയ്മായിവിട്്്തരാന്്തയ്്ാറ്
ള്്കകട്്ിെഉെമസ്്ര്്സമ്്തപ
രത്ംഹാജാറാക്്ണം. കകട്്ിെം
വിട്്്േല്്കാന്്തയ്്ാറ്ള്്അഴി
യ്ര്്പഞ്്ായത്്്കാര്്ബന്്
കപ്്ട്ക:9645243922
ആത്രപസവനത്്ിഹ്്്
കര്തല്്സ്േര്്േം
പ്റക്്ാട്്ിരി:കോകഡ്ൗണില്്
വാഹേ പരികോധേയില്ള്്
കോലീസ്കസേയക്്്്മര്ന്്്ം
ലഘ്കോജേവ്മായിസഹായ
മാവ്കയാണ് പ്റക്്ാട്്ിരിയി
കലഎ.സിഷണ്്മ്ഖോസ്കമ
കമ്്റിയല്് ആയ്ര്്കവേിക്
ദെല്്ഡ് ആന്്്് അകോെ
കസന്്്്കകയര്്കസനറ്റികലജീ
വേക്്ാര്്.കോഴിക്ക്ട്ജില്്ാ
പഞ്്ായത്്ിനക്റയം് ഭാരതീ
യെികിത്്ാവക്പ്്ിനക്റയം്
കീഴിലാണ് ആശ്പരത്ി രപ്വ
ര്്ത്്ിച്്്വര്ന്്ത.്
മാര്്ച്്്30മ്തല്്ോെിത്വകര
പാകോറമലസിഗ്്ലില്്വാഹ
േ പരികോധേയില്ള്് കോ
ലീസ് കസേയക്്്് കോഗ രപ്തി
കോധത്്ിന്ള്് ആയ്ര്്കവേ
ഔഷധം,ൊയ,ലഘ്പലഹാ
രം,ക്െികവള്്ംഎന്്ിവ മ്െ
ങ്്ാകത േല്്കി വരികയാണ്
ആശ്പരത്ിയികലജീവേക്്ാര്്.
രപ്വര്്ത്്േങ്്ള്്അഭിേന്്ോ
ര്്ഹവം്മാത്കാപരവ്മാകണ
ന്്്സ്്ലകത്്കയ്ാമ്്ിനക്റച്
മതലയ്ള്് എലത്്്ര്് സി.
ഐ.ബിജ്പറഞ്്്.
ആശ്പരത്ി െീഫ് കമഡിക്്ല്്
ഓഫീസര്്കോ.ജസി.പി.സിയ്
കെകേത്തവ്ത്്ില്്മ്ഴ്വന്്ജീ
വേക്്ാരം്സന്്ദ്്രപ്വര്്ത്്
േത്്ില്്പങ്്ാെികൊണ.്ക്ട്്ി
കെികലപഠേകപര്മാറ്്മാേ
സികശാരീരികവെര്്ച്്ാദവ
കലയ്മ്ള്് ക്ട്്ികള്കെ െികി
ത്്ാര്്ത്്ം േിലകോള്്്ന്്
ആശ്പരത്ിസാമ്ഹികസന്്
ദ്്തയില്് പ്തിയ അധയ്ായ
ത്്ിന്ര്പംേല്്ക്കയാണ.്

സാമ്െികഅട്ക്്ളകള്്വഴി10,917പേര്്ക്്്
സൗജന്യമായിഉച്്ഭക്്ണംനല്്കി
മലപ്്്റം:കോക്ഡൗണ്്േിലേില്്ക്്്ന്്സാഹെരയ്ത്്ില്്ഭഷ്്
ണലഭയ്തഉറപ്്്വര്ത്്ാന്്സാമ്ഹികഅട്ക്്െകള്്വഴിയ്ള്്
ഭഷ്്ണവിതരണംജില്്യില്്ത്െര്ന്്്.അവശവിഭാഗങ്്ള്്ക്്്ം
േിതയ്കോഗികള്്ക്്്ംഅഗതികള്്ക്്്കമല്്ാംസൗജേയ്മായാണ്
തകദ്്ശസവ്യംഭരണസ്്പേങ്്ള്്വഴിഭഷ്്ണകോതികള്്േ
ല്്ക്ന്്ത.്ഇന്്കല10,917കപര്്ക്്്സൗജേയ്ഭഷ്്ണംവിതര
ണംേെത്്ിയതായിജില്്ാകലകറ്്്ര്്ജാഫര്്മലിക്അറിയിച്്്.ഭ
ഷ്്ണലഭയ്തയില്്ാത്്വര്്ക്്്20ര്പേിരക്്ിലം്മ്ന്്്കേരംഭ
ഷ്്ണകോതികള്്േല്്ക്ന്്്ണ്്്.രഗ്ാമപഞ്്ായത്്്കെിലം്േ
ഗരസഭകെില്മായിരപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്109സാമ്ഹികഅട്ക്്െ
കെില്്േിന്്്ഇന്്കല11,668കപര്്ക്്ാണ്ഉച്്ഭഷ്്ണംവിതര
ണംകെയത്ത.്1,348കപര്്ക്്്രപ്ാതലം്4,999കപര്്ക്്്അത്്ാഴ
വം്വിതരണംകെയത്.്രഗ്ാമപഞ്്ായത്്്കെില്്7,316കപര്്ക്്ാ
ണ്ഉച്്ഭഷ്്ണംേല്്കിയത.്ഇതില്്7,244കപര്്ക്്്സൗജേയ്മാ
യിഭഷ്്ണംവിതരണംകെയത്.്1,122കപര്്ക്്്രപ്ാതലം്3,841
കപര്്ക്്്അത്്ാഴവം്േല്്കി.േഗരസഭകെില്്വിതരണംകെ
യത്4,352ഉച്്ഭഷ്്ണകോതികെില്്3,773കപര്്ക്്്ള്്ഉച്്ഭഷ്്
ണംസൗജേയ്മായിര്ന്്്.226കപര്്ക്്്രപ്ാതലം്1,158കപര്്ക്്്
അത്്ാഴവം്േഗരസഭാപരിധികെില്്േല്്കി.പാകംകെയത്ഭ
ഷ്്ണംരപ്കത്യകംച്മതലകപ്്ട്ത്്ിയവെണ്്ിയര്്മാര്്വഴിയാണ്
തകദ്്ശസവ്യംഭരണസ്്ാപേങ്്ള്്വിതരണംകെയ്്്ന്്ത.്

ഹെല്്പ്ഡസ്ക്ആരംഭിച്്്
മലപ്്്റം:കോവിഡ്19രപ്തികോധരപ്വര്്ത്്േങ്്ള്കെഭാഗമായി
കകരെ രപ്കേശ് കോണ്്രഗ്സ്കമ്്ിറ്്ിയ്കെേിര്്കദ്്ശകത്്ത്്്െ
ര്്ന്്്മലപ്്്റംജില്്ാകോണ്്രഗ്സ്കമ്്ിറ്്ിയ്കെകേത്തവ്ത്്ില്
ള്്കണ്്കര്ൊള്്റ്മില്്രപ്വാസിമലയാെികകെസഹായിക്്്ന്്തി
ോയികഹല്്പ്ഡസ്ക്ആരംഭിച്്്.ഡിസിസികസരക്ട്്റിമാരായഉ
മ്്ര്്ഗ്രിക്്ള്്,െി.കക.അഷ്റഫ്എന്്ിവകരകഹല്്പ്്്കഡസ്ക്ക
ണ്്വീേര്്മാരായിേിയമിച്്തായിമലപ്്്റംഡിസിസിരപ്സിഡനറ്്
അഡവ്വി.വി.രപ്കാശ്അറിയിച്്്.ഉമ്്ര്്ഗ്ര്ക്്ള്്:9447095290,
െി.കക.അഷ്റഫ്

കോഴിക്ക്ട:്വാകയാട്സവ്
കേശിജിബീഷ്മകോഹരമായ
കഥകള്് എഴ്തിയാണ് ഈ 
കോകോണകാലക്ത് കേരി
ട്ന്്ത.്പകഷ്്ജിബീഷിന്ക
ഥകള്് എഴ്താന്് കപേയം്
കപപ്്റം് കവണ്്. മറിച്്് ഉപ
കോഗം കഴിഞ്്് വലികച്്റി
യ്ന്്ക്പ്്ികളം്കപയിനറ്ം്
ഉപകോഗിച്്ാണ് ജിബീഷി
നക്റ കഥകയഴ്ത്്്. പ്തിയ
കാലത്്്കര്െന്്ഡ്ആയിമാറി
യിരിക്്്ന്് ക്പ്്ിവരയ്കെ
തിരക്്ിലാണ്രപ്വാസിക്െി
യായജിബീഷ.്സൗേിഅകറ
ബയ്യില്് കോലി കെയ്്്കയാ
യിര്ന്് ഇകദ്്ഹം മാസങ്്
ള്്ക്്്മ്ന്്പാണ്ോട്്ികലത്്ി
യത.്കമയ്25ന്അവധിതീര്
കമങ്്ിലം് തിരിച്്് കോകാന്്
ആവ്കോ എന്്് അറിയില്്.

എങ്്ിലം് കോകോണ കാല
ക്ത്വിരസതമാറ്്ാന്്ജിബീ
ഷ് ആരശ്യിച്്ത് ക്പ്്ികകെ
യം്കപയിന്്്ികേയ്മാണ.്ക്
പ്്ിയില്് േിര്്മ്്ിച്് വയലിന്്,
ക്പ്്ിക്്്ള്്ികലകപ്്ല്്,കത
യ്്ം,ദേവങ്്ള്കെ െിരത്ങ്്
ള്്ത്െങ്്ിയവകയല്്ാംജിബി
ഷിനക്റ കരവിര്തില്് വിരി
ഞ്്െിലത്മാരത്മാണ.്വാക
യാട്രാമന്്പ്ഴകോരത്്്ആ
ള്കള്്വലികച്്റിയ്ന്്ക്പ്്ി
കള്്ആണ്ജിബീഷ്വരക്്ാ
ോയികതരക്ഞ്ട്ക്്്ന്്ത.്
അരക്ിലിക് കപയിനറ്് ഉപ
കോഗിച്്്ള്് െിരത്ം വരആ
ള്കള്് രശ്ദ്്ിച്്്ത്െങ്്ിഎ
ന്്്ജിബീഷ്പറയ്ന്്്.ഇകപ്്
ള്്ആവശയ്ക്്ാര്്േിരവധിയാ
ണ.്അവധിേിവസങ്്കെഫല
രപ്േമായിഉപകോഗിക്്്കമാ

രത്മായിര്ന്്് ലഷ്്്യം. ഇന്്്
അകൊര്ബിസിേസ്എന്്
രീതിയികലക്്്മാറി.ക്പ്്ിവര
ക്്്പ്റകമമയ്്റല്്കപയിന്്്ിം
ഗിലം് കകമോണ് ജിബീഷ.്
കെറ്പ്്ംമ്തല്്െിരത്ംവരയി
ല്്താലപ്രയ്ംഉണ്്ായിര്കന്്
ങ്്ിലം്അരപ്തീഷ്്ിതമായില
ഭിച്്അവധിേിേങ്്െില്്ആ
ണ്ജിബീഷ്തനക്റകഴിവ്ക
ള്് പ്റക്ത്ട്ത്്ത.് സാമ്
ഹയ്മാധയ്മങ്്ള്്വഴിതനക്റ
ക്പ്്ിവരകള്്ജിബീഷ്മറ്്്ള്്
വര്്ക്്് ഇെയികലക്്് എത്്ി
ക്്്ന്്്.അച്്നം് അമ്്യം്
അേിയനം് അെങ്്്ന്് ക്
ടം്ബമാണ് ജിബീഷിനക്റത.്
ആവശയ്ക്്ാര്്വരികയാകണ
ങ്്ില്്ക്പ്്ിവരയികലക്്്ക്ട്
തല്് രശ്ദ്്േല്്കാോണ്ജി
ബീഷികന്്്രശ്മം.

അവധിദിനങ്്പെക്പ്്ിയിലാക്്ി
പ്രവാസിയ്വാവ്

സ്്്്്ഡന്്്്പൊലീസ്കേഡറ്്്േള്്തിരക്്ിലാണ്



തിരുവനനുുപുരം: സംസുുാനനതുു
ഇതരസംസുുാന നോഴിലാളിക
ളുുകുുിെേിൽുു വിവരയശഖരണം നെ
തുുുനുുതുഅവരകുുാവശയുമാേഭകുു
ണവംു താമസസൗകരയുവംു ലഭയുമാ
കുുാനംുകുെിലകുുുയംവചുുാനണനുുു
സംസുുാനനോഴിൽവകുപു്ു.""സാമു
ഹികഅകലംപാലികുുാനതനോഴി
ൽുുവകുപുുിൽുുസരുുനവയോടുസരുുനവ''
എനുുവാരുുതുു പപുചരികുുുനുുതിനുുു
പശുുാതുുലതുുിലാണുയലബരകമുുി
ഷണരപപുണബുയജുയാതിനാഥുഈവി
ശദീകരണംനൽകിേത.ു
യകപനുുുസരുുകുുാരിനുുുനിരുുയദശപപുകാ

രമാനണനുു് നോഴിലംുദനപുണയു
വംു വകുപുു് സരനവ നെതുുിേത.ു
നൊവിഡിനുുു സാഹചരയുതുുിൽുു
നോഴിൽുുവകുപു്ുയകരളതുുിലുളുുഇ
തരസംസുുാന നോഴിലാളികളുനെ

വിവരയശഖരണം നെതുുിേിരുനുുു.
അതതുജിലുുാഭരണസംവിധാനങുു
ളുനെ സഹകരണയുതുനെോണു
നോഴിൽുുവകുപുു്ഉയദുയാഗസുുരുുയഡ
റുുാസമാഹരിചുുത.ുഅവരകുുുസഹാ

േനമതുുികുുൽ എളുപുുമാകുുുക എ
നുുതാേിരുനുുുഅതിനുുു ഒരു ഉയദുു
ശയും.
സാനിദറുുസരുു, മാസ്കു ഉളുുനപുുനെ
യുളുു സുരകുുാ മുൻുുകരുതലുകളുു

സവുീകരിചുുാണുയലബരുുഉയദുയാഗസുുരുു
ഈയോലിയോകുുുനുുത.ുഇതരസം
സുുാന നോഴിലാളികളുുകുുും സുര
കുുാഉപകരണങുുളുുനൽുുകിേിടുുുണു്ു.
എനുുിടുുുംനോഴിൽുുവകുപുു്ഉയദുയാഗ
സുുരുുസാമുഹികഅകലംപാലികുുു
നുുിനലുുനുുുംജീവനകുുാരുുകുു്അമിത
യോലി നൽുുകുനുുുനവനുുുമുളുു വാ
രുുതുുസതയുവിരുദുുമാണ.ുവയുാജവാ
രുുതുുപപുചരിപുുികുുുകയംുസരുുകുുാരി
നന അപകീരുുതുുിനപുുടുതുുുകയംു
നചയുുുനുുനെപെികളിൽുുനിനുുുംഎ
ലുുാവരംു ഒഴിവാകണനമനുു് യലബരുു
കമുുിഷണരുുആവശയുനപുുടുുു.
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യ്എഇയിനലക്്്നോകറ്്്ർമാർ:
നപ്ചാരണംസർക്്ാരിത്്്
അറിനോതെയല്്:മ്ഖയ്മനത്്്ി
തിരുവനനുുപുരം: യകരളതുുി
ൽ നിനുു് യുഎഇേിയലകുു്
യോകറുുുരമാനരയംുആയോഗയു
പപുവരതുുകനരയംു പപുയതുയക
വിമാനതുുിൽഅേകുുുനുുുഎ
നുുപപുചാരണംസംസുുാനസര
കുുാരിനുുു അറിയോനെേനലുു
നു്ുമുഖയുമപനുുുിപിണറാേിവിജ
േൻ.
ഫാതുുിമനഹൽതു്ുനകേര

പഗുുപു്ുഎംഡിയോ.നക.പി.ഹു
ദസൻഅങുുനനവാഗദുാനം
നൽകിദുബായുനഹൽതു്ുഅ
യോറിറുുികുു്കതുുേചുുകാരയും
പുറതുുുവനുുിരുനുുു.ഇതുപശു
ദുുേിൽനപുുടുുതിനന തുെരനുുാ
ണുഅയോറിറുുിഡേറകറുുുരജ
നറൽഹുദമദുഅൽഖുദമി
നേമുഖയുമപനുുുിവസത്ുതകള
അറിേിചുുത.ു
യുഎഇേിയലകുു് നമഡികുു

ൽസംഘനതുുഅേയകുുുുനമ
നുുആവാഗദുാനവുമാേിസം
സുുാനഗവൺനമുുുിനുഒരുബ
നുുവുമിലുു.കനതുുഴുതിേവയു
കുുികു്ുസംസുുാനസരകുുാരി
നുയവണുുിസംസാരികുുാനുളുു
ചുമതലേിലുു. യോകം നൊവി

ഡുനവലുുുവിളിനചറുകുുാനുളുു
കഠിനപപുേതനുതുുിലാണ.ുഇ
തിൽഓയോരാജയുതുുിനംുത
ങുുളുയെതാേമാരഗങുുളഉണു്ു.
എലുുാവരംു ഒനുുിചുുു നിൽകുുു
യപുുളതുുനനുു ആവശയുമാേ
യപുോയടുുയൊള പാലിയകുുണുു
തുമുണുു്. അതിനിനെ ഇതുുര
നോരുനീകുുമുണുുാകുനുുതുശ
രിേലുു.ഇതുുരംരീതികനളസം
സുുാനസരകുുാരഅംഗീകരി
കുുുനുുിലുു.
യുഎഇയംു ഇനുുുയയംു ത

മുുിലുളുു സവിയശഷ ബനുു
വംു യുഎഇേിനല മലോളി
സാനുുിധയുവംുകതുുിൽമുഖയു
മപനുുുിഎടുതുുുപറഞുുു.നൊ
വിഡുപപുതിസനുുിഘടുുതുുിൽ
യുഎഇ ഭരണാധികാരികള
നെതുുുനുുഇെനപെൽശുുാഘ
നീേമാണ.ുഏനതകുുിലംുവിഷ
േതുുിൽ ബനുുനപുുെൽ യവ
ണനമകുുിൽ അതു ഔയദുോഗി
ക സംവിധാനതുുിലുനെോ
ണുഉണുുാവുക.സഹകരണം
കുടുതൽ ശകുുമാേിതുെരു
നമനുുുംമുഖയുമപനുുുിവയുകുുമാ
കുുി.

എട്്്ജില്്കളിതലെീരങ്്ളിൽ
കെൽനപ്ക്്്ബധ്മാകാൻസാധയ്െ
തിരുവനനുുപുരം:എടുുുജിലുുക
ളിൽകെൽ പപുകുുുബധുമാകാ
ൻസാധയുതയുനണുുനുു്മുനുുറി
േിപുു്.ഇനുുുരാപതുി11.30വനര
യുളുു സമേതുു് യവലിയേറുും
മുലംതീരയുതുടു യചരനുുുളുു
കെൽയമഖലപപുകുുുബധുമാകാ
നംു തിരുവനനുുപുരം, നൊ
ലുും,ആലപുുുഴ,എറണാകുളം,മ
ലപുുുറം,യൊഴിയകുുട,ുകണുുുര,
കാസരയോഡുജിലുുകളുനെതീ
രപപുയദശങുുളിനലതാഴനുുുഇെ
ങുുളിൽ യവലിയേറുു സമേങുു
ളിൽ നവളുും കേറാനംുസാ
ധയുതയുനണുുനു്ുയദശീേസമുപദു
പഠനയകപനുുുംഅറിേിചുുു.

തീരയമഖലകളിൽ താമസി
കുുുനുുവര ജാപഗുത പാലികുു
ണം.വളുുങുുളംുമതുുുയബനുു
നഉപകരണങുുളംുനകടുുിേിടുു്
സംരകുുികുുണം. കെലാപകുമ
ണ ഭീഷണി നിലനിൽകുുുനുു
ഇെങുുളിലംു താഴനുുുതംു നവ
ളുുംകേറാൻസാധയുതയുളുു
തുമാേ ഇെങുുളിലംു താമസി
കുുുനുുവരഅധികുതരുനെനി
രയദശമനുസരിചുു് മാറി താമ
സികുുാൻതോറാവണം.യകര
ളതീരതുു്മതുുുയബനുുനതുുി
നുതെസമിനലുുനു്ുപഠനയകപനുുും
വയുകുുമാകുുി.

അഞ്്്മക്്തള
അമ്്ഗംഗയിതലറിഞ്്്,

രണ്്്മെ്നദെങ്്ൾകതണ്ത്്്ി
ബയോേി:ഭരതുുാവുമാേിവ
ഴകുുിടുുതിനനതുുുെരനുു് അ
ഞുുുമകുുനളഅമുുഗംഗേിൽ
എറിഞുുതാേിനോലീസ.്ര
ണുുു കുടുുികളുനെ മുതയദഹ
ങുുള മുങുുൽ വിദഗധുര ക
നണുുടുതുുിടുുുണുു്. മറുുുമുനുുു
യപനര കനണുുതുുാൻ പശുമം
തുെരുകോണ.ുആരതി(12),
സരസവുതി(10)എനുുിവരുനെ
മുതയദഹങുുളാണുകിടുുിേത.ു
മായതശവുരി,ശിവശകുുര, യക
ശവുപപുസാദുഎനുുിവനരോ
ണുകനണുുതുുാനുളുുത.ു

ഉതുുരപപുയദശിൽയോപി
ഗഞു്ുനോലീസ്യസുുുുഷൻഏ
രിേേിനലജഹാംഗിറാബാദു
പഗുാമതുുിലാണുസംഭവം.കു
ടുുികളുനെമാതാപിതാകുുളാേ
മഞജുുോദവംുമുദുൽോദ
വംുഒരുവരഷമാേിനിരനുു
രംവഴകുുിൊറുനണുുനുു്നോ
ലീസ.്ഇതുനൊണുുാണുമകുു

നള നദിേിനലറിഞുുു നൊ
ലുുാൻതീരുമാനിചുുതയപുത.ശ
നിോഴചു രാപതുി ഭരതുുാവു
മാേിവഴകുുിടുുയശഷമാണുമ
ഞജുുഈ പകുുരകുതയും നച
യതുനതനുുുംപറയുനുുു.കുടുുി
കനളവലിനചുുറിഞുുജഹാം
ഗീറാബാദുഘടുുിൽനദികു്ുഏ
നറആഴമുനണുുനുു് എസപ്ി
റാം ബദൻസിങു പറഞുുു.
അതുനൊണുുുതനനുുനതര
ചുുിൽദുഷക്രമാണ.ു

നദികുുരേിയലകുുു വനുു
യപുുളകുടുുികളഒചുുവചുുിരു
നുുു.ഇതുയകടുുമതുുുയനുതു
ഴിലാളികള ഭുതമാനണനുുു
കരുതി ഓെിയപുുനേനുുാണു
നോലീസ് പറയുനുുത.ു നദി
കുുരേിൽതനനുുനിനുുഅ
മുു ഇനുുനല രാവിനല നാടുുു
കായോടു വിവരം പറയുക
ോേിരുനുുുനവനുുുംനോലീ
സ്പറഞുുു.

പഞ്്ായത്്്വഴിനൽകിയത്
24ലക്്ംഭക്്ണതപ്്െികൾ
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാനതു്ുയോകുഡൗ
ൺകാലേളവിൽനൊവിഡുപപുതിയോധപപുവ
രതുുനങുുളിൽനിരണാേകപങുുുവഹിചുു്പ
ഞുുാേതുുുകള.വിവിധവകുപുുുകളനകുുപുും
തായഴതുുടുുിൽപഞുുാേതു്ുജീവനകുുാരംുജന
പപുതിനിധികളംുനെതുുിേഇെനപെൽയോഗ
വയുാപനംതെോനംുകുെിനവളുും,ഭകുുണംഉ
ളനപുുനെയുളുുഅവശയുവസത്ുകുുളജനങുുള
കു്ുഎതുുികുുാനംുസഹാേകമാനേനു്ുപഞുുാ
േതു്ുഡേറകുെരയോ.പി.നക.ജേപശുീ.
നോതുഗതാഗതംനിലചുുതിനാൽഇതരജി

ലുുകളിയലതെകുുംരണുുാേിരതുുിലധികംജീവ
നകുുാരകു്ുതാമസവംുഭകുുണവംുനൽകിോ
ണുപപുവരതുുനങുുളനെതുുിേത.ുപഗുാമപപുയദ
ശങുുളിൽ അരഹതയുളുുവരനകുുലുുാം ഭകുു
ണംഉറപുുുവരുതുുാൻ941പഗുാമപഞുുാേതുുു
കളിലാേി1,031സമുഹഅടുകുുളകളപഞുുാ
േതുുുകളസജുുമാകുുി.ഇവേിലുനെപപുതിദി
നംശരാശരി1,41,430എനുുകണകുുിൽഏക

യദശം24,04,310ഭകുുണനപുുതികളആവശയു
കുുാരകു്ുഎതുുിചുുു.ഇതിൽ21,71,726എണുും
സൗജനയുമാോണുനൽകിേത.ു
ഭുരിഭാഗംഅടുകുുളകളകുുുംയവണുുഅവ

ശയുവസത്ുകുുളസനുുദുുസഹാേമാോണുപ
ഞുുാേതുുുകളസമാഹരികുുുനുുത.ുനയുാേവി
ലയകുു്ുഭകുുണംനൽകാൻ134ജനകീേയോ
ടുുലുകളംു പഗുാമപപുയദശങുുളിൽ മാപതും പപുവര
തുുനംആരംഭിചുുു.ഇവിനെ20രുപയകുുുാണു
ഊണുനൽകുനുുത.ു48,817െീംഅംഗങുുളാണു
ഭകുുണനപുുതികളംുമരുനുുുംമറു്ുഅവശയുസാ
ധനങുുളംുജനങുുളകുു്എതുുിചുുുനൽകുനുു
ത.ു
പഗുാമപഞുുാേതുു്പപുയദശങുുളിൽവീടുകളി

ൽഐനൊയലഷനിൽ കഴിഞുുുവരുനുു ര
ണുുുലകുുയതുുളംയപരപുറതുുിറങുുിസമുഹ
വുമാേിഇെനപടുനുുിലുുഎനുുുറപുുാകുുാനംുഅ
വനരനിരീകുുികുുാനംു15,898വാരഡുതലനി
രീകുുണകമുുിറുുികനളോണുനിയോഗിചുുത.ു

കാസർനോഡിന്ആശവ്ാസം
ദീപ്മറ്്പ്്ള്്ി
കാസരുുയോഡ:ു ഈസുുുുരുു ദിന
തുുിൽുുനൊവിഡുയോഗബാധി
തരുുഏറുുവംുഅധികമുണുുാേി
രുനുുകാസരുുയോഡുജിലുുയകുു്ു
ആശവുാസദിനം.ഏനറദിവസ
ങുുളുുകുു് യശഷംജിലുുേിൽുുഇ
നുുനലആരുുകുുുംനൊവിഡുറി
യപുുരുുടു്ുനചയതുിടുുിലുു.ജിലുുേിൽുു
നിലവിൽുുചികിതുുേിലുളുുതു
97യപരാണ.ു10,374യപരാണു
ജിലുുേിൽുുആനകനിരീകുുണ
തുുിലുളുുത.ു10,126യപരുുവീടു
കളിലംു288യപരുുആശുപപതുി
കളിലംുനിരീകുുണതുുിലാണ.ു

ഇനുുനലഒൻുുപതുയപനരോണു
ആശുപപതുിേിൽുു നിരീകുുണ
തുുിലാകുുിേത.ുകാസരുുയോഡു
ജിലുുേിൽുു ഇനുുനല 28 യപരാ
ണുനൊവിഡുയോഗമുകുുരാേ
ത.ുതുെരുുപരിയോധനാഫലങുു
ളുുനനഗറുുീവാേ28 യപനരോ
ണുകാസരുുയോഡ,ുകണുുുരുുആ
ശുപപതുികളിൽുുനിനുു്വിടുുേചുു
തുജനറൽുുആശുപപതുിേിൽുുക
ഴിയുനുു ഇവനരഡിസച്ാരുുജു
നചയുുാൻുു നമഡികുുൽുു യോ
രുുഡുഅനുമതിനൽുുകി.ഇയോ
നെജിലുുേിൽുുനൊവിഡുമുകുു
രാേവരുനെഎണുും60ആേി.

വയ്ക്്ിപരമായിഅവനെളിക്്്ന്്ത്
സിപിഎംസസബർഗ്ണ്്കൾ:തചന്്ിത്്ല
തിരുവനനുുപുരം: സിപിഎം
തനനുു വയുകുുിപരമാേിഅവ
യഹളികുുാൻആനളഏരപുുാൊ
കുുിേിടുുുനണുുനുു് ആയോപിചുു്
പപുതിപകുുയനതാവുരയമശുനച
നുുിതുുല.
സിപിഎംദസബരഗുണുുാ

െീമിനനഏരപുുാൊകുുിേിരികുുു
കോനണനുുാണുനചനുുിതുു
ലയുനെവിമരശനം.ഇതുസം
ഘെിതമാേ പശുമമാണ.ു ഈ 
പപുവണതശരിേലുു.നയരപനുുു
യോദിനേ വിമരശിചുുാൽ രാ
ജയുയപുദാഹം.പിണറാേിവിജ
േനനവിമരശിചുുാൽ യകരള
യുതുടുളുുഅവയഹളനംഎ
നുു നിലപാട ു ജനാധിപതയു
വിരുദുുമാനണനുുും നചനുുി
തുുല പപുതികരിചുുു.  സിപി

എം വളനര സംഘെിതമാേി
നെതുുുനുുഒരുപപുവരതുുന
മാണിത.ു ആളുകനള യോശ
കുുാരാകുുുക, വഷളാകുുുക,
വയുകുുിപരമാേി അധിയുകു
പികുുുകതുെങുുിേവയുകുുാ
േിഒരുദസബരഗുണുുാസം
ഘനുതു തയുുാറാകുുിവചുുി ടുുു
ണുു്.  തനുുു പപതുസയമുുളനം
ആരംഭികുുുയുപുള തനുനു
ഇവര സമുഹയുമാധയുമങുുളി
ൽആപകുമണംതുെങുുും.
കുറവുകള ചുണുുികുുാടുുു

നുുതു പപുതിപകുുതുുിനുുു ഉ
തുുരവാദിതുുമാണ.ു നക. 
സുയരപനുുുനുുു വിമരശനം മ
റുപെി അരഹികുുുനുുിനലു ു
നുുുംനചനുുിതുുലപപുതികരി
ചുുു.

ഭയക്്ര്ത,്ഭയംജനിപ്്ിക്്ര്ത:്മാർ്്പാപ്്
വതുുികുുാൻസിറുുി: ഭേനുുിരികുുാനു
ളുുസമേമനലുുനുുുംവിശവുാസതുുിലു
നുുി പപുവരുുതുുികുുാനുളുു സമേമാ
നണനുുുംപഫുാൻുുസിസ്മാരുുപാപുു.ഈ
സുുുുരുു ചെങുുുകളുുകുുു മുയനുാുെിോേി
വതുുികുുാനിനലനസുു്ുപീയറുുഴസു്യദ
വാലേതുുിൽുുനെനുുശുപരുുഷകളുുകുുി
െേിലാണുഅയദുുഹംഈസയനുുശംന
ൽുുകിേത.ുയവദപുസത്കതുുിനലപകുി
സത്ുശിഷയുനുുാരുനെവചനങുുളുുഉദുു
രിചുുാേിരുനുുു മാരുുപാപുുയുനെസയനുു
ശം.
""ഭേനപുുെരുത.ുഞാൻുുനിയനുാുടുകു

നെയുണുു്''എനുുാണു യേശുനാഥൻുു
അരുളിനചുുയതുത.ുനകാവിഡു19പപുതി
സനുുിേിൽുുയലാകംഅപുുാനെവീരുുപുുു
മുടുുുയമുാുളുുഈദദവവചനമാണുന
മുകു്ുബലംതരുനുുത.ുആരംുഭേനപുുെ
രുത.ുഭേംജനിപുുികുുുകയുമരുത.ുനമുു
നളലുുാം സയഹാദരീ സയഹാദരനുുാരാ
ണ.ുനമുുളുു ഒരുമിചുുുജീവിതതുുിനുുു

സംഗീതംമെകുുിനകുാുണുുുവരംു.ഇതു
പപുതയുാശയുനെ സയനുുശമാണ-ു പഫുാ
ൻുുസിസ്മാരുുപാപുുഓരുുമിപുുിചുുു.
ആയുധങുുളുുഅനാവശയുമാണ.ുഅ

തുകുറയകുുുണം.മരണതുുിനുുുവിലാ
പങുുനളനമുകു്ുനിശബുുമാകുുാം.ഇനി
നോരുയുദുും യവണുു.ആയുധങുുളു
നെനിരുുമാണവംുവിതരണവംുവിലപു
നയംുഅവസാനിപുുികുുണം.നമുകുു്
യവണുുതുഅപുുമാണ,ുയതാകുുലുു-വിവി
ധരാജയുങുുളുനെയുദുുനകുാുതിനേപ
രാമരശിചു്ുമാരുുപാപുുഓരുുമിപുുിചുുു.
വിശുദുുവാരാചരണചുുെങുുുകളുനെ

സമാപനംകുറിചുുുനകാണുുുളുുചെങുുി
ലാണുമാരുുപാപുുപതിവുസയനുുശംന
ൽുുകിേത.ുഎനുുാൽുുഅയദുുഹനതുുയക
ളുുകുുാൻുുനസുു്ുപീയറുുഴസു്യദവാലേ
തുുിയലാചതവുരതുുിയലാആരുമുണുുാ
േിരുനുുിലുു.പകരംതരുകുുരുുമങുുളുുവ
തുുികുുാൻുുനെലിവിഷനിലുനെയംുചി
ലഓൺുുദലൻുുമീഡിേകളിലുനെയംു

യലാകനതുുമുുാടുമുളുുകയതുാുലികുു
രുു വീകുുിചുുു. വിശുദുുവാരാചാരണ
തുുിനുുു ഭാഗമാേകുരിശിനുുു വഴി,
ഓശാനഞാേരുു, കാൽുുകഴുകൽുുശു
പരുുഷ,വിശവുാസികളുുപനകുുടുതുുവി
ശുദുുകുരുുബാന,ദിവയുബലിതുെങുുിേ
ചെങുുുകനളലുുാംഒഴിവാകുുി.യദവാലേ
തുുിനുളുുിൽുുനെനുുചെങുുുകളിൽുുഏ
താനംു ദവദികരംു സഹാേികളംു
മാപതുമാണുപനകുുടുതുുത.ുഈസുുുുരുുദി
നമാേഇനുുനലപുലരുുനചുുഅഞുുുമ
ണികുുുമാരുുപാപുുനെതുുിേവിശുദുു
കുരുുബാന യലാകനതുുമുുാടുമാേി
യകാെികുുണകുുിനുവിശവുാസികളുുവി
വിധചാനലുകളിലുനെവീകുുിചുുു.വ
തുുികുുാനിലംുഇറുുലിേിലുമുളുുമറുുു
യദവാലേങുുളിലംുഈസുുുുരുുചെങുുുക
നളലുുാംനാമമാപതുമാേിരുനുുു.യദവാല
േങുുളിൽുുവിശവുാസികനളപപുയവശിപുുി
ചുുിലുു.2000വരുുഷനതുുചരിപതുതുുിൽുു
ഇതാദയും.

ഇതരസംസ്്ാനക്്ാര്ടെവിവരശേഖരണം
സഹായടെത്്ിക്്ല്്എള്പ്്ൊക്്ാന്്

പപ്ഗത്േകടപ്ടയന്്കള്ടട്്ന്്വേ്ാജവാർ്്ത്്കള്്വിശവ്സിക്്ര്ത്
തിരുവനനുുപുരം: സവുനുുംനാ
ട ുകളി യലകുു് മ െ ങുുാ ൻുു തീ വ
ണുുി സരുുവുുീ സ്ആരംഭി കുുുനുുു
നവനുുവയുാ ജവാരുുതുുകളവി 
ശവു സികുുരുനതനുു് ഇതര സം

സുുാനനോഴിലാളി കയോട ു യല
ബരുു കമുുി ഷണരുു പ പു ണബു
യജുയാ തി നാഥ .ു  ഇനുുു മുതൽുു
നപുെയൻുുുസരുുവുുീ സ്ആരംഭി കുുു
നുുുനവനുുാണുവാരുുതുുപപുചരി 

കുുുനുുത .ു  ഇതു വി ശവു സിചുു്
യോകുു് ഡൗൺുു ലംഘിചുു് പുറ
തുുി റ ങുുരുനതനുുും തടുുി പുുി നി 
രോകരുനതനുുുംകമുുി ഷണരുു
ചുണുുികുുാടുുി .

യ്എസ്കമ്്നിയ്തെവിവരനശഖരണം:
മ്ഖയ്മനത്്്ിപലതം്മറയക്്്്ന്്്-തചന്്ിത്്ല
തിരുവനനുുപുരം: നൊവിഡി
നുുു മറവിൽുുസംസുുാനനതുു
ജനങുുളുനെആയോഗയുവിവര
ങുുളുുഅനമരികുുൻുുകമുുനിോ
േസപ്ിംഗളരുുകു്ുനൽുുകുനുുതു
സംബനുുിചുു ഇെപാെിനലസു
പപുധാനവിവരങുുളുുമുഖയുമപനുുുി
പിണറാേി വിജേൻുു മറചുുുവ
യകുുുുകയംു യോധപുരുുവം
നതറുുിദുുാരണപരതുുാൻുുപശുമി

കുുുകയംുനചയുുുനുുതുദുരുഹ
ത വരധിപുുികുുുനുുുനവനുു് പപു
തിപകുു യനതാവു രയമശു നച
നുുിതുുല.
ഈകമുുനിപബുുികുറിയലഷ

ൻസ് കമുുനിേനലുുനുുാണു മു
ഖയുമപനുുുിപറയുനുുത.ുഎനുുാൽുു
തങുുളപിആരുുയസവനവംുന
െതുുുനുുുനണുുനുുാണു കമുുനി
യുനെനവബുദസറുുിൽുുപറയു

നുുത.ുഏതാണുശരി?സംസുുാ
നതു്ുനിനു്ുയശഖരികുുുനുുവി
വരങുുളുുഇനുുുയേിനലനസരുുവ
റിൽുുതനനുുോണുസുകുുികുുു
നുുനതനു്ുപറയുനുുു.എനുുാൽുു
തങുുളുനെപകുുലുളുുഎലുുാവി
വരങുുളംുസുകുുികുുുനുുതുഅ
നമരികുുേിലുളുുകമുുനിനസ
രുുവറിലാനണനുുാണുകമുുനിപ
റയുനുുുണുു്. സംസുുാന സ

രുുകുുാരിനുകീഴിലുളുുസിഡിറുുി
യോഐെിമിഷയോനചയുുാൻുു
കഴിയുനുു യോലി അയമരികുു
ൻുുകമുുനിനേഏലപുിചുുതുഎ
നുുിനാണ.ുഈകമുുനിയുമാേി
കരാരുുഒപുുുവചുുിടുുുയടു?ുഎകുുി
ൽുുഎനുുാണുഒപുുുവചുുത?ുഇനുുുയ
ൻുു പൗരനുമാോയോകരാരുു
ഒപുുുവചുുനതനുുും പപുതിപകുു
യനതാവുയൊദിചുുു.

ഗൾഫ്നാട്കളിൽനോർക്്യ്തെ
പ്െിയതെൽപ്്്ഡസ്ക്കൾ
തിരുവനനുുപുരം:സൗദിഅ
യറബയുേിേിനല ദമാം, റിോദു
എനുുിവിെങുുളിൽഞാേറാഴചു
യോരകുു നഹൽപു്ു നഡസ്കു
ആരംഭിചുുു.യുഎഇേിൽപപുവ
രതുുികുുുനുുനഹൽപു്ുനഡസ്
കുകളിൽഇനു്ുനിരവധിപു
തിേപപുവരതുുകരഅണിയച
രനുുു.ഖതുുര, ഒമാൻ,ബഹ്റി
ൻ,കുദവറു്ുഎനുുീഗളഫുനാ
ടുകളിനലനഹൽപു്ുഡസ്കുക

ളിലംുനിരവധിപുതിേസനുു
ദുു പപുവരതുുകരഅണിയചര
നുുിടുുുണു്ു.വരംുദിവസങുുളിൽ
കുടുതൽപപുവരതുുകരവിവി
ധ നഹൽപു്ു നഡസ്കുകളിൽ
പപുവരതുുികുുാൻ സനുുദുുത
അറിേിചുുിടുുുനണുുനുുുംഅതതു
രാജയുങുുളുനെനിേമതുുിനുവി
യധേമാേിപപുവരതുുനംകുടു
തൽ സജീവമാകുുുനമനുുും
യോരകുുസിഇഒഅറിേിചുുു.

എറണാക്ളംമസന്്്്യെരീസ്കത്്ീഫര്ൽൈസിെിക്്യിൽെടന്്ഈസ്്്്ർതിര്ക്്ർെങ്്ളിൽ
മ്ഖയ്കാർെികതവ്ംവഹിച്്സീയോെെൈാർസഭയെജർആർച്്്ൈിഷപ്കർയിൊൾൊർയോർജ്
ആെയച്്രിഉത്്ിതൊയഫക്ിസത്്വിമന്്്തിര്സവ്ര്പംഫപ്തിഷഠ്ിക്്്ന്്്.

ഞായറാഴച്കളിൽമൊബൈൽകടകളം്ഫാൻ,ഫഫ്ിഡജ്്കടകളം്ത്റക്്ാമെന്്സർക്്ാർ
അറിയിപ്്ിമെത്ടർന്്്ഇന്്മെരാവിമെ10ന്തിര്വെന്്പ്രത്്്തകരപ്്റമ്്ിൽത്റന്്കടയക്്്്
മ്ന്്ിൽഉപയോക്്ാക്്ൾക്്ായിെിശ്്ിതഅകെംവരയക്്്്ന്്മൊെീസ്ഉയയ്ോഗസ്്ൻ.

കൊവിഡ:്രോഗികൾക്റവ,്
പരഷ്്ആശവ്സിക്്ാനാവാകെസർക്്ാർ
തിരുവനനുുപുരം: ഉേിരപുുു ഞാേര
നൊവിഡിനുുുകാരയുതുുിൽയകരളതുുി
നുആശവുാസമാേിരുനുുു.നൊവിഡുരു
കുുമാേതിനുയശഷംയോഗംസുുിരീകരി
കുുുനുുതുരണുുുയപരിയലകുുുചുരുങുുിേ
തുഇതാദയുമാണ.ുകഴിഞുുനാലഞുുുദിവ
സമാേിയോഗംസുുിരീകരികുുുനുുതിനന
കുുാളകുടുതലാണുയോഗംയഭദമാവുനുു
വര.പനകു,ുഇതുവചുു്ആശവുസികുുാറാ
േിടുുിനലുുനുു്ആയോഗയുപപുവരതുുകരമാ
പതുമലുു,മപനുുുിമാരംുഉനുുയോയദുോഗസുു
രംുഒയരസവുരതുുിൽപറയുനുുു.
ഇനുുനല,യോകുഡൗൺഇളവുനൽ

കിേിരുനുുനോദബൽകെകളിയലയകുുു്
ആളുകളകുതിനചുുതുുുകോേിരുനുുു.
ഈസുുുുരപപുമാണിചുു്ഇറചുുികുുെകളിലനു
ഭവനപുുടുുവലിേതിരകുു്അമുുരപുുികുുു
നുുതുമാേി.ഇനുു്വിഷുവിനുളുുപരയചുു
സിനംുജനങുുളകുടുുയുതുനെഇറങുുി
യേകുുുനമനുുാണുആശകുു.ഇയോനെഇ
നിയുളുുയോകുഡൗൺഇളവുകളകു
ടുതൽആയോചനകളകുുു യശഷയമഉ

ണുുാവുഎനുുാണുവിവരം.
പാലകുുാട,ുഇടുകുുി,നൊലുും,തിരുവ

നനുുപുരംതുെങുുിതമിഴനുാടുമാേിഅ
തിരതുുി പകുുിടുനുു ജിലുുകളിൽ യോകു
ഡൗൺ കരശനമാേി തുെരണനമനുു
അഭിപപുാേംചുമതലനപുുടുുമപനുുുിമാരകുുു
മുണുു്.തമിഴനുാടുുിൽനൊവിഡുയകസുക
ളവൻയോതിൽനപരുകുനുുസാഹചരയു
തുുിൽഅതിരതുുിപകുുിടുനുുജിലുുകളി
ൽ നിേപനുുുണം കരശനമാേിതുുനനുു
തുെരയനുുകുുും.കാസരയോഡ,ുകണുുുര,
യൊഴിയുകുട,ു മലപുുുറം എനുുിങുുനന
"യോടുു്സയ്ോടുുി'ൽതുെരുനുുജിലുുകളംു
കരശനയോകഡുൗണിൽതനനുുതുെരാ
നാണുസാധയുത.
യൊടുുേതുുുമാപതുമാണുനൊവിഡുഇ

തുവനരയംുറിയപുുരടുു്നചയുുാതുുത.ുആ
നിലയകുുു്അവിനെയോകഡുൗണിൽഇ
ളവുകളയവണനമനുുആവശയുമുേരനുുി
ടുുുണുു്.റബരകരഷകരകുുാവശയുമാേഇ
ളവുകളഇതിനകംതനനുുപപുഖയുാപിചുു
സാഹചരയുതുുിൽഅതുയോലുളുുഇള

വുകളഅതയുാവശയുസനുുരഭതുുിൽആ
വാനമനുുനിലപാൊണുസരകുുാരിനുളുു
ത.ുയോകുഡൗണിൽകരശനഉപാധിക
യോനെഇളവുകളഉണുുാവുനമനുു്ധനമ
പനുുുിയോ.യോമസ്ഐസകുവയുകുുമാ
കുുിേിടുുുണുു്.പുറതുുിറങുുുനുുവരകുു്മാ
സക്ുനിരബനുുമാകുുിയേകുുും.
യോകുഡൗൺസംബനുുിചുുപപുധാന

മപനുുുിയുനെപപുഖയുാപനംകാകുുുകോണു
സംസുുാന സരകുുാര. രണുുാഴചുയുതു
യുകുുുകുെി യോകു ഡൗൺ നീടുുിനുകു
ണുുുളുു പപുഖയുാപനമാണു പപുതീകുുികുുു
നുുത.ു യകപനുുു തീരുമാനംഎനുുാോലംു
അതു നെപുുാകുുുനമനുു് മുഖയുമപനുുുി വയു
കുുമാകുുിേിടുുുണുു്.ഇനുു്രാവിനല10മ
ണികുുാണുസംസുുാനമപനുുുിസഭായോ
ഗം.നൊവുുാഴചുവിഷുവാേതിനാൽബു
ധനാഴചുനുതു മപനുുുിസഭാ യോഗമാണു
ഇനുു്നിശുുേിചുുിടുുുളുുത.ുതീരുമാനംസം
ബനുുിചുു അറിേിപുു് മുഖയുമപനുുുിയുനെ
ദവകിടുുനുതു വാരതുുാസയമുുളനതുുി
ൽഉണുുാവംു.

കാസർഗോട്്്
അതിർത്്ികടക്്ാം,
പഗഷ്്ചികിത്്
ഉറപ്്ില്്
സവ്ന്്ംലേഖകന്്
കാസരുുയോഡ:ുനമഡികുുൽുുസ
രുുടുുിഫികുുറുു്കാടുുിോൽുുഇയപുു
ളുു കാസരയോഡിനുുു അതി
രുുതുുി കെകുുാനമകുുിലംു കര
ണാെകതുുിൽ ചികിതുു ലഭി
കുുുനമനു്ുഒരുറപുുുമിലുു.സുപപുീം
യൊെതി വിധികുുു പിനുുാനല
യംുമംഗലാപുരതുുുമലോളി
കളുുകു്ുചികിതുുനിയഷധികുുു
നുുതാേിവയുാപകമാേിപരാതി
യുേരുുനുുു.
കടുതുു നിബനുുനകയോ

നെ ഇരു സംസുുാനങുുളിനല
യംുനമഡികുുൽുുസംഘംപരി
യോധിചുുയശഷംകെതുുിവിടു
നുു യോഗികളുുകുുാണു ചികി
തുുനിയഷധികുുുനുുത.ുഇയോ
നെനിരവധിയോഗികളാണുചി
കിതുു ലഭികുുാനത തിരിനക
നാടുുിയലകു്ുമെങുുുനുുത.ുവളനര
പപുോസനപുുടു്ുഅവിനെഎതുുു
യപുുളുുചികിതുുനിയഷധിചു്ുമ
െകുുിേേകുുുനുുതുപതിവുസംഭ
വംആേിരികുുുകോണ.ു
യോഗികളകുുി അതിരുുതുുി

അെയകുുുരുനതനുുസുപപുീംയൊ
െതിവിധികുുുപിനുുാനലഅെിേ
നുുരചികിതുുആവശയുമുളുുവ
നരഇരുസംസുുാനങുുളംുയചര
നുുുപപുയതുയകംതോറാകുുിേമാ
രുുഗയരഖഅനുസരിചു്ുവിദഗധു
നമഡികുുൽുു സംഘം പരിയോ
ധിചുുയശഷംതലപുുാെിവഴികെ
തുുിവിടുുിരുനുുു.എനുുാൽുുആശു
പപതുിഅധികുതരുുചികിതുുനി
യഷധിചുുതാേിആയോപിചു്ുകഴി
ഞുു ദിവസം മുനു്ു യോഗിക
ളുുകുുാണുമെയങുുണുുിവനുുത.ു

വിശവ്ാസികളില്്ാതെപള്്ികളിൽ
ഈസ്്്്ർദിനാചരണം
തിരുവനനുുപുരം:യേശുവിനുുുഉേിരുുപുുിനനഅനുസമ്
രിചുു്ഈസുുുുരദിനാചരണം.നൊവിഡു19നുുുഭാഗമായു
ളുുയോകുഡൗൺപശുുാതുുലതുുിൽപളുുികളിൽയോ
കാനതോേിരുനുുുവിശവുാസികളുനെപപുാരഥനയംുആ
യോഷവംു.യോകുഡൗൺനിേപനുുുണങുുളുുഉളുുതിനാ
ൽുുവിശവുാസികനളപനകുുടുപുുികുുാനതോണുയദവാലേങുു
ളിൽുുതിരുകരുുമങുുളുുനെനുുത.ു
ഒടുുുമികുുപളുുികളിലംുനമപതുാനുുാരുനെയംുവികാരിമാ

രുനെയംുയനതതവുതുുിൽഒയുനുരയുടുയപരുനെസാനുുി
ധയുതുുിൽമാപതുംഈസുുുുരചെങുുുകളമാപതുംനെനുുു.പാ
ളേംനസുു്ുയോസഫസു്കതുുീപഡുൽദദവാലേതുുിൽ

ഈസുുുുരജാഗരണദിവയുബലിവിശവുാസികളുനെപകുുാളി
തുുമിലുുാനതനെനുുു.തിരുവനനുുപുരംഅതിരുപതനമ
പതുാനപുുലീതുുയോ.എം.സുസപാകയുംമുഖയുകാരമിക
തവുംവഹിചുുു.യോൺ.യോ.െി.നിയുകുളസ,്ഫാ.ഡാനി
യേൽ,ഫാ.ദഷനീസ്യോസയ്ൊഎനുുിവരസഹകാര
മികരാേി.തിരുവനനുുപുരംപടുുംയമജരുുആരുുചുു്ബിഷ
പസു്ഹൗസ്ചാപുുലിൽനെനുുഉേിരുുപുു്തിരുനുുാളുുശു
പരുുഷകളുുകുു്കരുുദിനാളുുബയസലിയോസ്കുുീമീസ്കാ
യോലികുുാബാവമുഖയുകാരുുമികതവുംവഹിചുുു.ശനിോ
ഴചുഅരധരാപതുിമുതൽവീടുകളിൽപപുയതുയകപപുാരഥന
കളനെനുുു.
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2020 ഏപപ്ിൽ 13 െിങ്്ൾ

പ ുളുുി കുുാ ര നുു വെ ളുു മ ടി ചുുാ ലുു 
മ ്ര ളി ത ്മ്്ാ ര ്െ ു ടി
1999 ോണ്ഞാന്്ഒമാ
നിൽ്്മോേിടക്്ത്്്
ന്്ത.്ശര്്സണേിൽ്്
എടന്്്മോസാേിര്
ന്്ആള്്ടഷല്്ിടന്്്ത
ടന്്ഒമാനിടേസ്്ാപ
നമാേടപമശ്ൊളിേം
ടഡവേപ്്്ടമന്്്്ഒമാനി
ൽ്്എത്്ി,ക്െച്്്നാ

ള്്കഴിഞ്്മപ്്ള്്എമന്്യം്അമങ്്ട്്്വിളി
ച്്്,ഞാന്്എത്്ി.മോസിടനകാണാന്്എ
ല്്ാരണ്്്മാസവം്ര്ട്നമപ്്ള്്ഒരാള്്വ
രം്.ഓമനികള്ടെമവഷമാണ്ഇട്്ിര്ന്്ത.്െി
േമപ്്ള്്അോള്ടെര്ടെഒര്ക്ട്്ിയ്ണ്്ാ
കം്.സാധാരണമദഷയ്ംപിെിക്്ാത്്മോസ്
അോള്മാേിവഴക്്ിട്ന്്ത്കാണാം,പി
ടന്്രണ്്്മാസമത്്ക്്്അോടളകാണില്്.
ഒരിക്്ൽ്്ഞാന്്മോദിച്്്"അതാരാണ്?

അത്നമ്്്ടെഒര്സ്്്്ാഫ്ആണ്?
"എന്്ിട്്്സ്്്്ാഫ്മീറ്്ിങ്്ിന്ഒന്്്ംകാണ്ന്്ി

ല്്മല്?്.
അതാണ്പ്ള്്ിയ്ടെശപ്ശ്നം.ഫ്ള്്ടവ

ള്്മെിോണ,്രാവിടേമ്തൽ്്ക്്ബ്്ിൽ്്ഉണ്്ാ
കം്,സവകീട്്്ആോമേമൊര.്ഓഫിസിൽ്്
വരില്്.ഇവിടെനിന്്്ംമാറ്്ിമര്ഭ്മിയ്ടെഉ
ള്്ഭാഗത്്്ഒര്മോേിടൊട്ത്്്,പടക്്അ
വിടെയം്അോള്്മൊകില്്.കള്്്ക്െിത
ടന്.്രണ്്്മാസംര്ട്മപ്്ള്്ഞാന്്സാേെി
കട്്്ടെയ്്്ം.അമപ്്ള്്പരാതിപെോന്്വര്
ന്്താണ.്അന്്പത്വേസ്്ാകാത്്ത്ടൊണ്്്
കപ്്നിനിേമംഅന്സരിച്്്അോടളപിരി
ച്്്വിൊനം്പറ്്ില്്,അതിന്ആറ്മാസംര്െി
കഴിേണം',ഇതാണ്ശപ്ശ്നം.

തതക്ാേംനമ്ക്്്അമദ്്ഹടത്്അൽ്്മ
സ്കറ്്ിഎന്്്വിളിക്്ാം.ഞാന്്എടന്്്സഹ
ശപ്വർ്്ത്്കമോട്അമദ്്ഹടത്്പ്്റ്്ിമോദിച്്്.
എല്്ാവർ്്ക്്്ംഒമരഅഭിശപ്ാേമാണ.്കള്്്ക്
െിേനാണ,്ഉഴപ്്നാണ,്യ്സ്ടേസ്്്ആണ.്
എനിടക്്മത്്അമദ്്ഹമത്്ട്ഒര്മമത
മോന്്ി.കാരയ്ംടവള്്മെിഒന്്്മിടല്്ങ്്ിലം്
എടന്്്അച്്ന്്ഓഫീസിടോന്്്ംമൊകാടത
ഇരിക്്ാറ്ള്്ഒരാളാടണന്്്ഞാന്്പെഞ്്ി
ട്്്ണ്്മല്.്അത്ടൊണ്്്ക്തയ്മാേിസ്്ിരം
ഓഫീസിൽ്്മൊക്ന്്ത്ഒര്വേിേസംഭവമാ
ടണന്്്ള്്െിന്്ടോന്്്ംഎനിക്്ില്്.മോക
ത്്ില്ള്്എല്്ാവർ്്ക്്്ംഎടന്്ങ്്ിലം്കഴി
വ്കളം്നന്്കളം്ഉണ്്ാക്ടമന്്്എനിടക്്
ര്വിരവ്ാസവ്മ്ണ്്്.മദയ്പാനംമോരമാടണ
ന്്െിന്്അന്്്മില്്,ഇന്്്മില്്.
ഇയ്്ാളിലം്എടന്്ങ്്ിലം്നന്്കാണണം.
"മോസ,്മസ്കറ്്ിടേഎനിക്്്അസിസ്്്്ന്്്്

ആേിതരണം.ആറ്മാസംഞാന്്മോക്്ടട്,്
പറ്്ിേിടല്്ങ്്ിൽ്്പിരിച്്്വിൊമമല്!്'.അട്ത്്
തവണമസ്കറ്്ിഓഫീസിൽ്്എത്്ിേമപ്്ള്്
മോസ്എടന്്വിളിച്്്പരിെേടപ്്ട്ത്്ി.
ഞാന്്മസ്കറ്്ിമേയം്ര്ട്്ിക്്ബ്്ിമേക്്്മൊ
േി.

ക്്ബ്്ിടേഎല്്ാവർ്്ക്്്ംബാർ്്മാന്്മ്തൽ്്
മാടനജർ്്വടരയ്ള്്വർ്്ക്്്മസ്കറ്്ിപരിെിത
നാണ.്എല്്ാവരം്സ്മനഹമ്ത്ടെോണ്
അമദ്്ഹമത്്ട്ടപര്മാറ്ന്്ത.്ഞാന്്പ്ള്്ി
യ്ടെര്ടെഇര്ന്്്സംസാരിച്്്.

"രാവിടേഎശത്മണിക്്്ഇവിടെവരം്?
"പശന്്്ണ്്്മണിക്്്?''
"സവകീട്്്എമപ്്ള്്മൊകം്?''
"പതിടോന്്്മണിോകം്'
"ഫ്ള്്സെംടവള്്മെിോമോ?''
"അല്്,സവക്മന്്രമാോൽ്്െീട്്്ംസന്്

ക്്റം്കളിക്്്ം.''
"അമപ്്ള്്രാവിടേപതിടോന്്്വടരശഫ്ീ

ആണ്അമല്?്'
"അമത'
ഞങ്്ള്്അവിടെഇരിക്്്മപ്്ള്്ഓമോര്

ത്്രാേിവന്്്ആമോട്ഹമോപെയ്ന്്്ണ്്്,

ടകട്്ിപ്്ിെിക്്്ന്്്ണ്്്,മ്ക്്്മ്ട്്ിക്്്ന്്്ണ്്്.
ടൊത്ടവമോേിക്്ാര്ടെഇെേിൽ്്മാശത്മല്്
അവിട്ടത്്സ്്ിരംആള്കള്ടെഇെേിലം്
മസ്കറ്്ിമൊപ്്്േർ്്ആടണന്്്എനിക്്്മന
സിോേി.

"എനിക്്്ഒരാള്ടെഅതയ്ാവരയ്ംഉണ്്്,ആ
ഴെ്േിൽ്്രണ്്്ദിവസംഇവിട്ടത്്പരിസ്്ി
തിമശന്്്ാേേത്്ിൽ്്മൊേിക്െച്്്മപപ്്ർ്്
അവിടെടൊട്ക്്ണം.അവിട്ന്്്എടന്്ങ്്ി
ലം്ഉണ്്ങ്്ിൽ്്തിരിച്്്ടൊണ്്്വരണം.ബാ
ക്്ിസമേംമസ്കറ്്ിഎന്്്ടെയ്്്ടമന്്്ഞാ
ന്്അമന്വഷിക്്ില്്.സമ്്തിമച്?്''

"രരിമോസ,്പടക്്എനിക്്്ഒര്ഓഫീസ്
കാർ്്മവണം,നല്്കാെിടല്്ങ്്ിൽ്്സർ്്ക്്ാർ്്ഉ
മദ്യാഗസ്്ർ്്നമ്്ടളസമന്്ഡ്ടെയ്്ില്്.'

"അമതറ്്്.'
അങ്്ടനമസ്കറ്്ിഎടന്്്അസിസ്്്്ന്്്്

ആേി.ഞാന്്പ്ള്്ിക്്്ഒര്ഓഫീസ്കാർ്്
സംഘെിപ്്ിച്്്ടൊട്ത്്്.
രണ്്്മാസംകഴിഞ്്മപ്്ള്്പ്ള്്ിഎടന്്

വിളിച്്്.
"മോസ,്ഒര്ശപ്ശ്നമ്ണ്്്.എടന്്്കാർ്്ഒ

ന്്്ഓഫീസിമേക്്്ടൊണ്്്മൊകണം.'
"എന്്്പറ്്ിരമണാ...'
"ഞാന്്ഇന്്ടേസമ്ാള്്അെിച്്്വണ്്ിഓെി

ച്്്,ടൊേീസ്പിെിച്്്.ഞാനിമപ്്ള്്ജേിേിോ
ണ,്വണ്്ിജേിൽ്്വളപ്്ില്ണ്്്,ഇന്്ടേഞാ
ന്്ഓഫിസിടേകാൊണ്ഉപമോഗിച്്ത.്അത്
ഇവിടെകിെക്്്ന്്ത്മോരമമല്?്'
ഞാന്്മൊേിവണ്്ിടേട്ത്്്.രമട്്മ്

മന്്ദിവസംകഴിഞ്്മപ്്ള്്ജേിൽ്്വാസം
കഴിഞ്്്മസ്ക്്റ്്ിഓഫിസിടേത്്ി.ഓഫീസ്
സമേത്്്ടവള്്മെിക്്ര്ടതന്്്ംടവള്്മെി
ച്്ാൽ്്ഓഫീസ്വണ്്ിടേട്ക്്ര്ടതന്്്ംഞാ
ന്്കരാ റ്ണ്്ാക്്ി.

ആദയ്ടോടക്്ആഴെ്േിൽ്്രണ്്്ദിവസം
മാശത്മമപ്ള്്ിടേകാണാറ്ള്്്.പിടന്്ഞാ
ന്്എടന്്്ടോട്്ട്ത്്്പ്ള്്ിക്്്ഒര്മെബിള്്
ഇട്്്ടൊട്ത്്്."ഓഫിസിൽ്്വരികടോന്്്ം
മവണ്്,പടക്്വന്്ാൽ്്ഇവിടെഇരിക്്ാമ
മല്.്'
പത്ടക്്പത്ടക്്മസ്കറ്്ിഎല്്ാദിവസ

വം്ഓഫിസിൽ്്വരാന്്ത്െങ്്ി.രാവിടേക്െ
ച്്്പശത്ങ്്ള്മാേിവരം്,പതിടോന്്്വടര
ഇരിക്്്ം,പണിയ്ടണ്്ങ്്ിൽ്്മൊകം്,ഇടല്്
ങ്്ിൽ്്ക്്ബ്്ിൽ്്മൊകം്.
ഒരിക്്ൽ്്ഓഫിസിടേത്്ിേമപ്്ള്്ആള്

ടെമമരേിൽ്്ഒര്കംപയ്്ട്്ർ്്ഉണ്്്.
"ഇടതന്്ാണ്മോസ?്,എനിക്്ിടോന്്്ം

അെിഞ്്്ര്െ'
"ഓ,അതിനിമപ്്അെിോടോന്്്മില്്.പ

ശത്ംവാേിക്്്ന്്തിൽ്്ര്ട്തൽ്്കാരയ്ങ്്ള്്ഇ
തില്ണ്്്.പിടന്്"അത്ക്്്ംമീടത'ഉള്്കാ
രയ്ങ്്ളം്.''
ഗ്ഗിള്്ശപ്ൊരമാേിവര്ന്്കാേമാണ.്

ഞാന്്ആടളടസർ്്ച്്ിങ്്്ംകാരയ്ങ്്ളം്പഠി
പ്്ിച്്്,
മസ്ക്്റ്്ിഉച്്ക്്്ഊണ്വടരഓഫീസിൽ്്ഇ

രിക്്ാന്്ത്െങ്്ി.ഒരിക്്ൽ്്സർ്്ക്്ാർ്്ഉമദ്യാഗ
സ്്ടരയം്ര്ട്്ിഎനിക്്്ഒര്ഓേിൽ്്ഫീ
ൽ്്ഡ്വിസിറ്്്ടെമയ്്ണ്്ിവന്്്.ഓമോമാസ
വം്ഉള്്താണ.്വേിേടെന്്ഷന്ള്്പണി
ോണ.്അവര്ടെസ്്ാനവം്വേിപ്്വം്മോ
ക്്ിമശ്പാമട്്മക്്ള്്രരിോക്്ണം,വാഹന
ങ്്ള്്അമെഞ്്്ടെയ്്ണം,ഫീൽ്്ഡിൽ്്താമ
സംരരിോക്്ണം,ഫീൽ്്ഡ്വിസിറ്്ിൽ്്എ
ടന്്ങ്്ിലം്ക്ഴപ്്ംകണ്്്പിെിച്്ാൽ്്പണിമവ
ടെ.

"മസ്കറ്്ി,അട്ത്്ോഴെ്എനിക്്്ഒര്ഫീ
ൽ്്ഡ്വിസിറ്്്ഉണ്്്.ക്െച്്്ഉമദ്യാഗസ്്രം്ര്
ടെക്്ാണം്.എടന്്ഒന്്്സഹാേിക്്ാമോ?'
അമപ്്മഴക്്്ംമസ്കറ്്ിക്്്എടന്്ക്മെമശ്്
ഇഷ്്മാേിത്െങ്്ിേിര്ന്്്.മൊരാത്്തിന്
സർ്്ക്്ാർ്്ഉമദ്യാഗസ്്ടരഅമപ്്മഴക്്്ംപരി
െേമാേിക്്ഴിഞ്്മല്.്

"രരിമോസ.്''

ഞാന്്മസ്കറ്്ിക്്്ഗവണ്്ടമന്്്്േിേമോ
ണ്്ഓഫീസർ്്എന്്വിസിറ്്ിങ്കാർ്്ഡ്അെി
ച്്്ടൊട്ത്്്.ജീവിതത്്ിൽ്്ആദയ്മാേിട്്ാണ്
മസ്കറ്്ിക്്്ഒര്വിസിറ്്ിങ്കാർ്്ഡ്കിട്്്ന്്ത.്
ഫീൽ്്ഡ്വിസിറ്്ിന്മസ്കറ്്ിയ്ടെര്ടെ

മൊേഎടന്്്കണ്്്തളളി.
ഞങ്്ള്ടെകപ്്നിക്്്സവ്ന്്മാേിവിമാന

ങ്്ളം്വിമാനത്്ാവളവം്ഒടക്്യ്ണ്്്.മസ്
ക്്റ്്ിടേഎേർ്്മൊർ്്ട്്ിൽ്്അന്്്ഞങ്്ള്്ക്്്
മാശത്മാേിഒര്ഭാഗമ്ണ്്്.അവിടെഞാന്്എ
ത്്്മപ്്ള്്മസ്ക്്റ്്ിഞങ്്ള്ടെഎല്്ാവര്
ടെയം്മോർ്്ഡിങ്പാസം്ടെഡിോക്്ിസ്്
േത്്്ണ്്്.
ഫീൽ്്ഡിൽ്്എത്്ിേമപ്്ള്്അവിടെകാറ്

കള്്ടെഡി,താമസിക്്്ന്്കയ്ാംപിൽ്്സ
ർ്്ക്്ാർ്്ഉമദ്യാഗസ്്ർ്്ക്്്വിഐപിറം്,റ്മിൽ്്
ശപ്മത്യകംപഴങ്്ള്ടെഒര്ബാസ്ക്്റ്്്.

"ഇടോടക്്എങ്്ടനസാധിക്്്ടന്്മെ?'
"ഇവടോടക്്എടന്്്ര്ടെകള്്്ക്െിക്്്

ന്്വരാണ്മോസ'്
ഞങ്്ള്ടെകപ്്നിക്്്അന്്്മര്ഭ്മിേിൽ്്

എട്്്വിമാനത്്ാവളങ്്ള്്ഉണ്്്.പടക്്എല്്ാ
ത്്ിലം്എല്്ാദിവസവം്വിമാനംഇെങ്്ില്്.
െിേസ്്േത്്്ആഴെ്േിൽ്്രമട്്മ്മന്്
ശപ്ാവരയ്ംമാശത്ം.അമപ്്ള്്ആഓേിൽ്്ഫീ
ൽ്്ഡ്വിസിറ്്്ടെയ്്ണടമങ്്ിൽ്്ഒന്്്കിൽ്്ഒ
മന്്രമട്്ദിവസംമര്ഭ്മിേിൽ്്താമസി
ക്്ണം,അടല്്ങ്്ിൽ്്വിസിറ്്്കഴിഞ്്്ന്മോ
ഇര്ന്്്മോകിമോമീറ്്ർ്്മര്ഭ്മിേിടേച്െി
ൽ്്സശ്ഡവ്ടെയ്്ണം.
മസ്ക്്റ്്ിര്ടെഉടണ്്ങ്്ിൽ്്അടോന്്്ംശപ്

ശ്നമല്്.
"മോസ,്ഇന്്്ഞാന്്വിമാനംഈവഴിതി

രിച്്്വിൊം'
അതൽ്്പംഓവെമല്്എന്്്നിങ്്ള്്ക്്്മോ

ന്്ാം,എനിക്്്ംമോന്്ി.
"എങ്്ടനശഫ്ണ്്്?''
"ഈസപേറ്്്മാടോടക്്എടന്്്സന്്ക്്ർ്്

ശഫ്ണ്്്സ്ആണ,്സർ്്ക്്ാർ്്ഉമദ്യാഗസ്്ര്ണ്്്
എന്്്പെഞ്്ാൽ്്വഴിമാൊന്്അവർ്്ക്്്അ
ധികാരമ്ണ്്്.'
പിന്്ീട്ള്്കാേംമസ്കറ്്ിയ്ടെഉേർ്്ച്്യ്

ടെകാേമാേിര്ന്്്.സർ്്ക്്ാര്മാേിട്്്ള്്ബ
ന്്വം്ഫീൽ്്ഡിടേസദ്്ർ്്രനങ്്ളം്അശത്
യം്നന്്ാേിനെന്്കാേമില്്.ഓമോമശ്പാജ
കറ്്്ിലം്ടപർ്്മിറ്്്കള്്സമേത്്ിനം്മനടര
ടത്്എത്്ി.ഒരാഴെ്ഒര്െിഗ്ടവറ്ടതനി
ൽ്്മക്്ണ്്ിവന്്ാൽ്്പതിനാേിരക്്ണക്്ിന്
മോളെിടന്്്െിേവാണ.്പടട്്ടക്്സർ്്ക്്ാ
രിൽ്്നിന്്്ള്്ഇന്്സ്ടപക്്ന്മവണ്്ിമ്
മന്്നാമോആഴെ്ടവേിറ്്്ടെയ്്്ന്്ത്അ
സാധാരണമല്്ാേിര്ന്്്.മസ്കറ്്ിഫീൽ്്ഡിൽ്്
എത്്ിേമോടെവിസിറ്്്സമേത്്ിന്നെന്്്,
നെക്്ാന്്സവകിോൽ്്മൊലം്മശ്പാജകറ്്്്
സ്്്്ാർ്്ട്്്ടെയ്്ാന്്ഉമദ്യാഗസ്്ർ്്അന്വാദംന
ൽ്്കി.

2001 ൽ്്സൗേിേഎന്്എണ്്പ്്ാെത്്്വേി
ടോര്തീപിട്ത്്മ്ണ്്ാേി.അത്കപ്്നി
സകകാരയ്ംടെയ്്്ന്്വിഷമകരമാേസമേ
ത്്്മ്ഴ്വന്്സർ്്ക്്ാർ്്ഉമദ്യാഗസ്്ർ്്കപ്്നി
മോട്ഒപ്്ംനിന്്്.അവടരഎല്്ാകാരയ്ത്്ി
ലം് ഉള്്ടപ്്ട്ത്്ിഅൽ്്മസ്കറ്്ിമ്ന്്ില്ണ്്ാ
േിര്ന്്്.കപ്്നിക്്്സാപ്്ത്്ികമാേിമാശത്
മല്്സൽ്്മപ്്രിലം്ഗ്ണംഅൽ്്മസ്കറ്്ിയ്ടെ
ഡിമല്്മസിടൊണ്്്ണ്്ാേി.

ഡിപ്്ാർ്്ട്്്ടമന്്്ിൽ്്മസ്കറ്്ിക്്്നല്്മപരാ
േി,ടബസ്്്്്എംമല്്േീകാഷ്അവാർ്്ഡ്പേ
തവണവാങ്്ി.

മസ്കറ്്ിടേപിരിച്്്വിട്ന്്തിടനപ്്റ്്ി
ആള്കള്്ക്്്െിന്്ിക്്ാന്്മൊലം്പറ്്ാത്്
കാേംവന്്്.

2001 ൽ്്ഞാന്്കാേിമോർ്്ണിേേിടേശപ്
രസത്മാേടബർ്്ക്്ിേിയ്ണിമവഴ്സിറ്്ിേി
ൽ്്മനത്തവ്പഠനത്്ിടനത്്ി.അവിടെഅവ
ർ്്മാടനജടമന്്്്രംഗടത്്പ്തിേരീതികടള
പ്്റ്്ിപെഞ്്്ത്െങ്്ി.

വേിേസ്്ാപനങ്്ളിൽ്്മോേിടെയ്്്
മപ്്ള്്ഓമോപ്തിേമമധാവിവര്മപ്്ഴം്
ഇത്്രത്്ില്ള്്ഒര്പരിപാെിയ്ണ്്്.ഇതിന്
മ്ന്്പിര്ന്്ആള്്ഒര്മണ്്നാേിര്ന്്്ടമ
ന്്്ം(അടല്്ങ്്ിൽ്്മണ്്ി),ഞാന്്"ഇടപ്്രരി
ോ ക്്്ം'എന്്്മാണ്പ്തിേതാേിവര്ന്്
ഓമോര്ത്്ര്ടെയം്െിന്്.ഇതിന്മവണ്്ി
സ്്ാപനത്്ിമേക്്്െിേമെഞ്്്മാടനജട്മന്്്്
സ്ടപഷയ്േിസ്്്്്കടളഅഴിച്്്വിടം്.അവർ്്
ആശപ്സ്്ാനത്്ിൽ്്എന്്ാണ്ടതറ്്്ള്്ത,്
ക്െവ്ള്്ത്എട്ന്ടക്്ഭ്തക്്ണ്്ാെി
ടവച്്്കണ്്്പിെിക്്്ം.അത്പരിഹരിക്്ാ
ന്്െിേനിർ്്മദ്്രങ്്ള്്നൽ്്കം്,ഭാരിച്്ക
ണ്്സള്്ട്്ന്്സിഫീസ്മമെിച്്ിട്്്മൊകം്.െി
മ്പ്ർ്്ട്്ിടന്്്അെിസ്്ാനത്്ിൽ്്പ്തിേമമ
ധാവിസ്്ാപനട്ത്അഴിച്്്പണിയം്.
ടൊത്ടവഅലപ്ംര്െിക്ളമാക്്്ം.അ
മ്പ്മഴക്്്ംഅോള്ടെസമേംകഴിയം്,
പ്തിേആള്്വരം്,മെഞ്്്മാടനജട്മന്്്്
മാേിപ്തിേകണ്്സള്്ട്്ന്്്്മാരം്.
വയ്ക്്ിജീവിതത്്ിലം്ഓഫീസിലം്മറ്്്

ളളവര്മാേിബന്്ടപ്്ട്ന്്ഏടോര്സാ
ഹെരയ്ത്്ിലം്ഓർ്്ക്്്ക.നമ്്്ടെച്റ്്ില്
മ്ള്്എല്്ാവരിലം്എടന്്ങ്്ിലം്കഴിവ്ക
ളം്നന്്കളം്ഉണ്്്.ക്റ്്ങ്്ളം്ക്െവ്ക
ളം്ഏടെ ഉണ്്ാകാം,ര്ട്തൽ്്മൊലം്ഉ
ണ്്ാകാം.പട്ക്ആവയ്ക്്ിടേനിങ്്
ള്്മ്ക്സമ്ഹത്്ിമോഗ്ണമ്ളളതാക്്ി
മാറ്്ണടമങ്്ിൽ്്അോള്ടെക്െവ്കള്്പ
രിഹരിക്്്ന്്തല്്,ഉള്്കഴിവ്കള്്മൊ
ഷിപ്്ിക്്്ന്്തം്അതിൽ്്അവർ്്ക്്്ആത്്
വിരവ്ാസംഉണ്്ാക്്്ന്്ത്മാണ്ര്ട്തൽ്്
എള്പ്്വഴി.
ഇടോടക്്ടൊണ്്്മസ്കറ്്ിഡീസനെ്ാ

േിമ്പ്േിഎന്്ടതറ്്ിദ്്ാരണനിങ്്ള്്ക്്്
മവണ്്മകമട്.്

2003 ൽ്്ഞാന്്ഒമാനിൽ്്നിന്്്ംജനീവ
േിമേക്്്വന്്്.2006ൽ്്ടേബനിടേയ്ദ്്
കാേത്്്ഞാന്്ടബയറ്്ട്്ിോേിര്ന്്്.ഒര്ദി
വസംഎടന്്്മോസ്എടന്്വിളിച്്്.

'ആരാണീഅൽ്്മസ്ക്്റ്്ി''എടന്്്ഒര്അ
ട്ത്്സ്ഹ്ത്്ാണ'്,'എന്്്പറ്്ി'

'ഒന്്്മില്്,പ്ള്്ിയ്ടെഎഴ്ത്്്ണ്്ാേിര്
ന്്്.അമദ്്ഹത്്ിന്ക്ഴപ്്ടോന്്്മില്്'.
തിരിച്്്വന്്മപ്്ഴാണ്ഞാന്്കഥേെിയ്

ന്്ത.്
ടബയറ്്ട്്ിമേക്്്മൊേഞാന്്എടന്്്ഓ

ഫീസ്ടമേിേിൽ്്ഒര്ഓമട്്െിമല്്എഴ്തിേി
ര്ന്്്.

'I am on mission for extended period to a
conflict location. I may not have access to email
in this period. if you need anything urgent, please
contact my supervisor Mr. ....'
ആദിവസങ്്ളിൽ്്മോസിന്ഒര്ടമേിൽ്്

കിട്്ി.
'ഞാന്്മ്രളിയ്ടെശഫ്ണ്്്ആണ.്എടന്്്

കാർ്്ഒര്ോംപ്മൊസ്്്്ിൽ്്ഇെിച്്്മൊസ്്്്്ഒെി
ഞ്്്മൊേി.മൊേീസ്എടന്്്കാർ്്പിെിച്്്
ടവച്്ിരിക്്ോണ.്ഇര്ന്റ്െിോൽ്്ടൊട്
ത്്ാമേകാർ്്തിരിച്്്കിട്്്.ഞാന്്മ്രളിക്്്
എഴ്തി,എടന്്ങ്്ിലം്ആവരയ്മ്ടണ്്ങ്്ിൽ്്
താങ്്ള്്ക്്്എഴ്താന്്മ്രളിപെഞ്്ിട്്്ണ്്്'
എന്്ാടണങ്്ിലം്യ്ദ്്രംഗത്്്ള്്എടന്്

യം്മൊേീസ്സ്മെഷനിേിരിക്്്ന്്സ്ഹ്
ത്്ിടനയം്വിഷമിപ്്ിമക്്ണ്്എന്്്കര്തി
മോസ്അഞ്്്റ്ശഫ്ാങ്്്അേച്്്ടൊട്ത്്്
കാരയ്ംരരിോക്്ി!
മസ്കറ്്ിയ്ടെവാഹനംനിഷ്കളങ്്മാേി

മൊസ്്്്ിൽ്്ഇെിച്്തടല്്ന്്്ംരാശത്ിപതിടോ
ന്്്മണിക്്്വീട്്ിൽ്്മൊകാന്്ശര്മിച്്മസ്ക
റ്്ിടേപറ്്ിക്്ാന്്അന്്്വടരമോഡിടന്്്
സസഡിൽ്്നിന്്മൊസ്്്്്മോഡിടന്്്നാട്വി
ൽ്്മൊേിനിന്്താടണന്്്ംഞാന്്മോസ്്ി
മോട്പെഞ്്ില്്.മോസിന്അഞ്്്റ്ശഫ്ാങ്്്
ടൊട്ത്്്കാരയ്ംടസറ്്ിൽ്്ടമന്്്്ആക്്ി.

ലെലര്ൊലെയിൽ
കോള്്ഡ്കറ്്്്കേജ്കളിലെ

പരികോധന
മോക്്്ഡൗണ്് ശപ്ഖയ്ാപിച്്ത്ടൊണ്്്മാശത്ംമകരള

ത്്ിൽ്്സജീവമാേിനെക്്്ന്്ഒന്്ാേിമൊള്്ഡ്സമറ്്
െജിടേയം്മത്്്യമാർ്്ക്്റ്്ിടേയം്പരിമോധന.ജനങ്്
ള്ടെആമോഷയ്ത്്ിന്ഹാനികരമാേരാസവസത്്ക്്ള്്
ഏറ്്വം്ര്ട്തൽ്്കേര്ന്്ത്മത്്്യത്്ിലം്മാംസത്്ി
ല്മാണ.്തമിഴ്നാട്്ിടേപച്്ക്്െിടേക്്ാള്്ഭീകരമാണ്
അവസ്്.അതിനാൽ്്ഇത്കഴിഞ്്ാലം്ടൊേീസം്,
ആമോഗയ്വക്പ്്്ം,ഈപരിമോധനകള്്ത്െരണം.മ
തിോേ സൗകരയ്ങ്്ള്് ഇല്്ാടത നെത്്്ന്് ഇത്്രം
സ്്ാപനങ്്ള്്അെച്്്പ്ട്്്കയം്മവണം.

അനിൽ്്ക്മാർ്്പി
 പാക്്ിൽ്്ഹൗസ്

കണിച്്്കളങ്്ര

ചിലസവ്യംസസവക,സന്്ദ്്,
സദാചാരവിചാരങ്്ള്്
സവ്േംസന്്ദ്്രാക്ക,സവ്േംമസവക

രാക്കത്െങ്്ിേനാട്്്നെപ്്ാൊര
ങ്്ള്്ക്്്മ്ന്്ടപാരിക്്ല്മില്്ാത്്മാർ്്ക്്റ്്ാ
ണ്ഈ ടകാമൊണക്്ാേത്്് സകവന്്ിരി
ക്്്ന്്ത.്ആർ്്ക്്്ംആടരയം്മസവിക്്ാംഎ
ന്്താണ്ഇതിട് ്്കാേികശപ്സക്്ി.മസവന
വം്ഒര്മജാേിോടണന്്തിനാൽ്്ശപ്തിഫേം
പറ്്്ന്്തിൽ്്ടതറ്്്പെോന്മാവില്്.അത്ടകാ
ണ്്്ടകാമൊണക്്ാേടത്്മിക്്വാറം്എല്്ാ
മസവനസന്്ദ്്തകള്്ക്്്ംശപ്തിഫേംകിട്്ണ
ടമന്്്വാരിപിെിക്്ര്ടതന്്്ഒരമപക്്യ്ണ്്്.
മസവിക്്ാന്ള്്മനസാണ്ആദയ്ംപര്വടപ്്ട്
മത്്ണ്്ത.്അങ്്ടനടോര്മനസ്ടണ്്ങ്്ിൽ്്
ബാക്്ിടോടക്്വഴിമേവന്്്ടകാള്്്ം.
ടകാമൊണ നിേശന്്്ണത്്ിന് മകരള സ

ർ്്ക്്ാർ്്സകടക്ാ്ണ്്പേനെപെികളം്ഇന്്്
മോകടത്്ങ്്്ംപാട്്ാണ.്മ്ഖയ്മശന്്്ിപിണൊ
േിവിജേന്്ടെമയ്്ണ്്ടതാടക്,്ടെമയ്്ണ്്സ
മേത്്്,ടെമയ്്ണ്്വിധത്്ിൽ്്ത്്ടന്്ടെയ്്്
ന്്്ണ്്്എന്്കാരയ്ത്്ിൽ്്ടകപിസിസിശപ്സി
ഡന്്്്മ്ല്്പ്്ള്്ിരാമെശദ്്്ടനാഴിടകആർ്്ക്്്മി
ല്്ഭിന്്ാഭിശപ്ാേം.മ്ല്്പ്്ള്്ിമോളംക്ടം്ബരാ
ശഷ്്്ീേപാരപ്്രയ്ംക്െവാേത്ടകാണ്്്,മ്ഖയ്മ
ശന്്്ിപിണൊേിവിജേന്അല്്െെില്്െസകപ്്ി
ഴവ്കടളാടക്്സംഭവിടച്്ന്്ിരിക്്ാം.അതിൽ്്
അമദ്്ഹടത്്ശര്്രിക്്ര്ത.്ടകാവിഡ്19എ
ന്്ാൽ്്മതിോേെികിത്്കിട്്്ന്്ഒര്മരാഗമ
ല്്.മോകത്്ാടകഎഴ്പതിൽ്്പ്്രംേമബാെട്്െി
കളിൽ്്ആന്്്ിടകാവിഡ്വാകസ്ിന്്നിർ്്മിക്്്
ന്്തിരക്്ിോണ.്ക്െഞ്്ത്ആറ്മാസടമങ്്ി
ല്ടമട്ക്്്ംഅതിൽ്്ആദയ്മത്്ത്പ്െത്്്വ
രാന്്.അത്വടരഇമപ്ാ്ള്് നെക്്്ന്്സവ്േം
മസവനസന്്ദ്്ശപ്വർ്്ത്്നങ്്ടളല്്ാംമ ്െമപാ
ടേനെക്്്ം.തതക്ാേംശപ്തിഫേമിടല്്ങ്്ിലം്
ആരം്ഒന്്്ംടവറ്മതടെയത്്സമേംകളമേ
ണ്്തിടല്്ന്്മ്ന്്വിധിയ്മ്ണ്്്.
മരാഗികള്ടെഎണ്്ംര്ട്്ാടത,നിേവില്ള്്

മരാഗികള്്ക്്്രരിോേപരിെരണംനൽ്്കി
ടകാവിഡിടനവര്തിേിോക്്്കോണ്മ്ന്്ി
ല്ള്്ഏകവഴി.അതിന്മ്ന്്ിട്്ിെങ്്്ന്്വടര
ോണ്സന്്ദ്്ടരന്്്ംമസവകടരന്്്ടമാടക്്

വിളിക്്്ന്്ത.്അത്്രത്്ിടോര്ര്ട്്ടരത്
ശ്ർ്്ജില്്ാസസല്്ഓഫിസർ്്െി.അയ്്പ്്ദാസ്ക
ണ്്്പിെിച്്താണ്മകരളത്്ിടേടകാമൊണശപ്
തിമരാധത്്ിനിെേിടേ ശര്മദ്്േമാേ സവ്േം
മസവനം.ഇമപ്ാ്ള്്മസവനം,പിന്്ീട്ശപ്തിഫ
േംഎന്്താണ്സസല്്ഓഫിസിടന്്്സേന്്.
ടകാവിഡ്ശപ്തിമരാധത്്ിൽ്്ടെമക്ാ്ഡ്മവഗം
സകവരിച്്സംസ്്ാനമാണ്മകരളം.ആമരാ
ഗയ് ശപ്വർ്്ത്്നങ്്ടള ഏമകാപിപ്്ിക്്ാന്് സ
ർ്്ക്്ാർ്്തേത്്ിൽ്്ഒര്വക്പ്്്ടണ്്ന്്്ംആവ
ക്പ്്ിന്അർ്്ഥപ്ർ്്ണമാേമനത്തവ്ംനൽ്്കാ
ന്്ഒര്മശന്്്ിയ്ടണ്്ന്്്ംകഴിഞ്്നിപ്്സവെ
സ്കാേംമ്തൽ്്മക്്ജനത്്ിന്മനസിോേ
താണ.്മോക്്്ഡൗണ്്മപാല്ള്്കട്ത്്നെപ
െികള്്മ്േംമ്ഴ്വന്്ജനങ്്ടളയം്ഒര്മാസ
ത്്ിമേടെവിട്്ിേിര്ത്്്മപ്ാ്ള്്നെപ്്ാമക്്ണ്്
അന്ബന്് ശക്മീകരണങ്്ടളക്്്െിച്്് മബാ
ധയ്വം്മബാധവ്മ്ള്്ഒര്മ്ഖയ്മശന്്്ിടേയം്
ടകാമൊണക്്ാേത്്്ജനങ്്ള്്കണ്്്.
എന്്ാൽ്് രാജാവിടനക്്ാള്് വേിേ രാജഭ

ക്്ികാണിക്്്ന്്രിങ്്ിെികള്ടണ്്ന്്്ത്ശ്ർ്്
ഡിഎസഒ്അർ്്ഥരങ്്യക്്്ിെേില്്ാടതഅത്ത
ളിേിച്്്.സിവിൽ്്സസല്്സ്വക്പ്്്മ്മഖന
കാർ്്ഡ് ഉെമകള്്ക്്്വിതരണം ടെയ്്ാന്നി
ർ്്മദരിച്്പേവയ്ജ്്നസാധനങ്്ള്്പായക്്്്
ടെയ്്ാന്്ഡിഎസഒ്ജില്്േിടേഇെത്പക്്യ്
വജനസംഘെനാ ശപ്വർ്്ത്്കടര െിശര്്ട്്് ടെ
യത്താണ് പ്േിവാോേത.് കാർ്്ഡ് ഉെമക
ള്്ക്്്വിതരണംടെമയ്്ണ്്സൗജനയ്കിറ്്ിൽ്്17
ഇനംസാധനങ്്ള്ണ്്്.ജില്്േിടേരണ്്്േക്്
മത്ാ്ളംകാർ്്ഡ്ഉെമകള്്ക്്്വിതരണംടെയ്്ാ
ന്ള്്ഈകിറ്്്നിെയക്്്ാന്ള്്ജീവനക്്ാർ്്ജി
ല്്ാസസല്്ഓഫിസിേില്്.ഈക്െവ്നികത്്്
ന്്തിന് ഡിസവഎഫ്ഐ, എഐസവഎഫ്
എന്്ീഇെത്യ്വജനസംഘെനകള്ടെഭാരവാ
ഹികടളോണ്ജില്്ാഓഫിസർ്്നിമോഗിച്്ടത
ന്്ാണ് മകാണ്്ശഗ്സ,് ബിടജപി മനതാക്്ള്്
ആമരാപിക്്്ന്്ത.് ടകാവിഡ്കാേത്്്തിള
ങ്്ിനിൽ്്ക്്്ന്്സംസ്്ാനസർ്്ക്്ാരിമനാട്ര്
െിത്്ിരിര്െിമപ്ാ്ടേന്്്കര്തിആരം്മകാ
പിക്്ിടല്്ന്്ാേിര്ന്്്അയ്്പ്്ദാസിടന്്്വിൊ
രം.ഇമപ്ാ്ള്്സവ്േംമസവനത്്ിനിെങ്്ിേവര്
ടെപട്്ികതോൊക്്ി,പിന്്ീട്ദിവസക്്്േിക്്്
ഇവടര നിേമിക്്ാടമന്്്ം കണക്്്ര്ട്്ി. പ
മക്,്മകാണ്്ശഗ്സ്കാരം്ബിടജപിക്്ാരം്െ
ശദ്്്ഹാസടമട്ത്്മതാടെഅയ്്പ്്ദാസ്ഉത്്രവ്
പിന്്വേിടച്്ന്്ാണ്അരരരീരി.
സന്്ദ്്ശപ്വർ്്ത്്നങ്്ള്്എങ്്ടനനെത്്

ണടമന്്്ഇെത്പക്്ടത്്കണ്്്പഠിക്്ണം.
ആേപ്്്ഴേിടേഒര്പറ്്ംസശ്ത്ീകടളസംഘെി
പ്്ിച്്്മഡാ.മതാമസ്ഐസക്്്ര്പംനൽ്്കിേ

സന്്ദ്്സംഘെനോണ്ക്ടം്ബശര്ീമിഷന്്.ഇ
തിന്രാശഷ്്്ീേമിടല്്ന്്്പ്െംപ്ച്്്പെയ്ടമങ്്ി
ലം്ക്ടം്ബശര്ീഎന്്ാൽ്്സിപിഎമ്്്ംഇെത്
പക്്വ്മാടണന്്്അെിോത്്വരില്്.ഒര്ശപ്തി
ഫേവ്മില്്ാടതോണ്ആദയ്ടമാടക്്ഇവടരസ
ന്്ദ്് ശപ്വർ്്ത്്നങ്്ള്്ക്്് നിമോഗിച്്ത.് പ
മക്,്പിന്്ീെത്പേതരത്്ില്മ്ള്്ശപ്തിഫേ
മത്ാ്ടെോേി.ഇെത്സഹോശത്ികരാണ്ക്
ടം്ബശര്ീേിടേമിക്്വരം്.സശ്ത്ീരാക്്ീകരണ
ത്്ിടന്്്മെവിൽ്്ഇവർ്്ക്്്േഭയ്മാക്്്ന്്ആന്
ര്േയ്ങ്്ള്്അനവധിോണ.്പമക്,്ഇെത്പ
ക്്അന്ഭാവികളല്്ാത്്ആർ്്ക്്്ംഅംഗതവ്ം
കിട്്്കഎള്പ്്മല്്.
ഈതിരിച്്െിവിൽ്്നിന്്ാണ്മകാണ്്ശഗ്സ്

മനതാവ്എം.എം.ഹസന്്ജനശര്ീഎന്്ബദൽ്്
മസവകടരരംഗത്്ിെക്്ിേത.്പമക്,്ക്ടം്ബ
ശര്ീക്്് േഭിച്് പരിഗണനകള്്എൽ്്ഡിഎഫി
ടന്്്കാേത്്്മാശത്മല്്,പിന്്ീട്വന്്യ്ഡിഎ
ഫിടന്്്കാേത്്്ംജനശര്ീക്്്കിട്്ിേില്്.ഒട്വി
ൽ്്ക്ടം്ശര്ീക്്്മ്ന്്ിൽ്്പിെിച്്്നിൽ്്ക്്ാന്്ക
ഴിോടതപാവംജനശര്ീഅകാേത്്്ഇല്്ാതാ
േി.ഈ ടകാവിഡ്കാേത്്്ക്ടം്ബശര്ീക്്ാ
ർ്്ക്്്ഇര്പതിനാേിരംര്പ വടരപേിരേില്്ാ
വായപ്കള്്അന്വദിച്്്ംമറ്്്ഇളവ്കളം്ആ
ന്ര്േയ്ങ്്ളം്നൽ്്കിആദരിക്്ടപ്്ട്മപ്ാ്ള്്
പഴേജനശര്ീക്്ാര്ടെതരിമപാല്മില്്കണ്്്
പിെിക്്ാന്്.

** **
മകരളത്്ിൽ്് ബിടജപി ഭരണപക്്ത്്ാ

മണാ, ശപ്തിപക്്ത്്ാമണാഎടന്ാ്ര്സംര
േം ഈ ദിവസങ്്ളിൽ്് വല്്ാടത മഥിക്്്ന്്്.
ടകാവിഡ്ശപ്തിമരാധശപ്വർ്്ത്്നങ്്ളിൽ്്സം
സ്്ാനസർ്്ക്്ാരിടനനിരന്്രംവിമർ്്രിക്്്ന്്
""ശപ്തിപക്്ം''അതിൽ്്നിന്്്പിന്്ാെണടമന്്
ബിടജപിസംസ്്ാനഅധയ്ക്്ന്്ടക.സ്മരശദ്്്
ടന്്്താക്്ീതാണ്ഈസംരേത്്ിന്അെിസ്്ാ
നം.ശപ്തിപക്്മനതാവ്രമമശ്ടെന്്ിത്്േവാ
േത്െക്്്ന്്ത്മ്ഖയ്മശന്്്ിടേവിമർ്്രിക്്ാന്്
മാശത്മാണമശ്ത.എന്്്തടന്്യ്മല്്,ഒര്പെിര്
െികെന്്്,മകശദ്്്ത്്ിൽ്്നമരശദ്്്മമാദിസർ്്ക്്ാരി
ടനതിമരരാഹ്ൽ്്ഗാന്്ിനെത്്്ന്്വിമർ്്രന
ങ്്ള്ടെഅമതപാതേിോണ്മകരളസർ്്ക്്ാ
രിടനതിമര ടെന്്ിത്്േയ്ടെ വിമർ്്രനടമ
ന്്്ംസ്മരശദ്്്ന്്പെയ്ന്്്.ടകാവിഡ്ശപ്തിമരാ
ധത്്ിൽ്്സംസ്്ാനസർ്്ക്്ാർ്് ടെയ്്്ന്്ടത
ല്്ാംനല്്കാരയ്ങ്്ളാടണന്്കാരയ്ത്്ിലം്ബി
ടജപിമനതാവിന്സംരേമില്്.
ബിടജപിഅധയ്ക്്നാക്ന്്തിന്വളടരമ്

ന്്പ്മ്തൽ്്മക്്സ്മരശദ്്്ന്മകാണ്്ശഗ്സ്മന
താക്്ടളക്്ാള്്വിമരാധംഇെത്മനതാക്്മളാ
ൊേിര്ന്്്;ശപ്മത്യകിച്്്ംസിപിഎംമനതാക്്

മളാട.്2018ടേരബരിമേതീർ്്ഥാെനകാേത്്്
ഈസവരംഹിമാേേമത്ാ്ളംഉേർ്്ന്്ത്മാ
ണ.് മ്ഖയ്മശന്്്ി പിണൊേി വിജേടന മ്ക്്്
ടകാണ്്് "ക്്' വരപ്്ിക്്്ന്്തിലം്സ്മരശദ്്്ന്്
വിജേിച്്ിര്ന്്്.അടന്ാ്ന്്്ംസിപിഎമ്്ിന്
വഴങ്്ാതിര്ന്്സ്മരശദ്്്ന്്ടപടട്്ന്്്സർ്്ക്്ാ
രിടന്്്സംരക്്കനാേിവന്്തിന്പിന്്ിൽ്്വ
െക്്്നിന്്്ള്്നിർ്്മദരങ്്ളാടണന്്ാണ്ഇ
ദ്്ിരഭവനിടേക്ന്്ായമ്.ടകാവിഡ്ശപ്തിമരാ
ധത്്ിടേന്്ല്്,ഭരണതേത്്ിൽ്്എല്്ാകാരയ്
ങ്്ളിലം്നമരശദ്്്മമാദിയം്പിണൊേിവിജേ
നം്തമ്്ിൽ്്നിരവധിസമാനതകള്ണ്്്.ഭിന്്ക
ക്്ികള്്ഭരണത്്ിേിരിടക്,്മകശദ്്്സർ്്ക്്ാ
രം്സംസംഥാനസർ്്ക്്ാരം്തമ്്ിൽ്്ഇശത്േധി
കംഒടത്ാ്ര്മമ്ന്്ടപാരിക്്ലം്ഉണ്്ാേിട്്ി
ല്്-ശപ്മത്യകിച്്്ംടകാവിഡ്കാേത്്്.മകരളം
ആവരയ്ടപ്്ട്ന്്ടതല്്ാം മിനിറ്്് വച്്് മകശദ്്്ം
അംഗീകരിക്്്ന്്്.ജിഎസെ്ിക്െിരിക,ടതാ
ഴില്െപ്്്പദ്്തിയ്ടെമവതനക്്്െിരിക,മെഷ
ന്്വിഹിതം,എന്്്മവണ്്,കെടമട്പ്്്പരിധിഉ
േർ്്ത്്ിടക്ാ്ട്ക്്ാന്ള്്അന്മതിവടരന
ൽ്്കാടനാര്ങ്്്കോണ്മകശദ്്്സർ്്ക്്ാർ്്.
ടകാവിഡ്ശപ്തിമരാധത്്ിേെക്്ംമകശദ്്്സ

ർ്്ക്്ാരിടന്്്നിർ്്മദരങ്്ള്്ക്്്ടതല്്്ംഅമാ
ന്്ംകാണിക്്്ന്്ില്്,പിണൊേിവിജേന്്.എ
ല്്ാവരം്സേറ്്്കടളല്്ാംഅണച്്്വീട്്ിൽ്്മൊ
ർ്്ച്്്ടതളിക്്ണടമന്്ശപ്ധാനമശന്്്ിഅട്ത്്ി
ടെനെത്്ിേആഹവ്ാനംമപാലം്മ്ഖയ്മശന്്്ി
അക്്രംശപ്തിപാേിച്്്.ക്്ിഫ്ഹൗസിൽ്്അ
ന്്്രാശത്ിഒന്്പത്മണിമ്തൽ്്ഒന്്പത്മിനി
റ്്്സമേമത്്ക്്്ഒടരാറ്്സേറ്്്മപാലം്ടതളി
ഞ്്ില്്.എന്്ാൽ്്ശപ്തി പക്്മനതാവിടന്്്ഔ
മദ്യാഗികവസതിേിൽ്്അമപ്ാ്ഴം്സേറ്്്കള്്
ശപ്കാരിച്്്ടകാമണ്്േിര്ന്്്. ഇടതല്്ാം കാ
ണാനം്അെിോന്മ്ള്്സംവിധാനങ്്ള്്മാ
രാർ്്ജിഭവനിേിടല്്ങ്്ിലം്7ടെയസ്മ്കാഴസ്ി
ല്ടണ്്ന്്്ടക.സ്മര ശദ്്്ന്്മനസിോക്്ിേിട്്്
ണ്്ാകം്.ടവറ്മതേല്്,മ്ഖയ്മശന്്്ിപിണൊേി
വിജേടനശപ്തിപക്്മനതാവ്രമമശ്ടെന്്ി
ത്്േടതാട്്മപ്ാ്ള്്ബിടജപിശപ്സിഡന്്്്ടക.
സ്മരശദ്്്ന് ടപാള്്ിേത.് അത്ടകാണ്്് ത
തക്ാേംനാക്്്വാേിേിട്്് മിണ്്ാതിരിക്്്ന്്
താണ്രമമശജ്ിക്്്ംനല്്ത.്

ശറ്്്്ാ പ ്പപ് സ:് 
തന്്്വായടപ്്ിക്്ാന്്സിപിഎംസസബര്്
ഗ്ണ്്കനെനിയയാഗിച്്ിരിക്്്ന്്്:രയേശ്നെ
ന്്ിത്്ല.

വാ യ ത ്റ പ്്ി ക്്ാ ൻ്് സം ഘ പ രി വാ ര്് ഒ ര ്ക്്് 
ന്് കെ ണി യി ലം് വീ ഴാ കെ ശോ ക്് ണം.

ഫിംഗർപര്ിന്്്്
സി.പി. രാജശേഖരൻ

ഇന്്്യയ്ടെശര്ദ്്മാറ്മപ്ാ്ള്്അവസരംഉപമോ
ഗടപ്്ട്ത്്്കഎന്്വശക്ബ്ദ്്ിമോടെഅതിർ
ത്്ിേിൽ ആശക്മണത്്ിന് ത്നിഞ്് പതിന
ഞ്്്പാക്സസനികരം്എട്്്ഭീകരരം്സ്രക്്ാ
ഭെന്്ാര്ടെമതാക്്ിനിരോേിരിക്്്കോണ.്ക
ശമ്ീർ്്അതിർ്്ത്്ിേിൽ്്നിേശന്്്ണമരഖേിൽ്്ഒ
ന്്ിമേടെഇെങ്്ളിൽ്്ടവെിനിർ്്ത്്ൽ്്കരാറ്കള്്
േംഘിച്്്ഭീകരാശക്മണ-സസനികസന്്ാഹങ്്
ള്് ഒര്ക്്ിേ പാക്സംഘട്ത്ോണ് നമ്്്ടെ
സസനികർ്്ത്രത്്ിമോെിച്്ത.്ഇന്്്യേെക്്ംഒ
ടട്്ല്്ാമോകരാജയ്ങ്്ളം്ടകാവിഡ്19ഭീഷണിേി
ോണ.്പാക്്ിസ്്ാനം്ഈമഹാമാരിയ്ടെഇര
തടന്.്അതിനിടെപാക്ശപ്ധാനമശന്്്ിഇശമ്ാന്്
ഖാനം്മരാഗംസ്്ിരീകരിച്്താേിെിമപ്ാ്ർ്്ട്്്കള്
ണ്്ാേിര്ന്്്.എന്്ാൽ്്ഇത്പാക്അധിക്തർ്്
നിമഷധിക്്്കയം്ടെയത്.്കഴിഞ്്മ്ന്്്നാ
ല്മാസമാേിമോകംമടറ്്ല്്ാംമെന്്്ടകാവിഡ്
ശപ്തിമരാധത്്ിോണ.്ഒടട്്ല്്ാമോകരാജയ്ങ്്ളം്
രശത്്തമെന്്്മപാലം്ഈമപാരാട്്ത്്ിൽ്്സക
മകാർ്്ക്്്ന്്്.എന്്ാൽ്്ഇടതാന്്്ംതങ്്ള്്ക്്്
ബാധകമടല്്ന്്നിേപാെിോണ്പാകഭ്ീകരരം്
അവർ്്ക്്്പിന്്്ണനലക്്ന്്പാക്മസനയം്.
നിേശന്്്ണമരഖേിടേദ്ഥന്ിോൽ്്,ഷർ്്ദ,ഷാ

മകാട്്്ത്െങ്്ിേമമഖേകളിൽ്്കഴിഞ്്ക്മെദി
വസങ്്ളാേിഭീകരർ്്അവസരംകാത്്്നിൽ്്ക്്്
കോണ.്േഷക്ർ്്ഇമതാേിബ,ജയട്ഷമ്ഹമ്്ദ,്
ഹിസബ്്ള്്മ്ജാഹിദീന്്ത്െങ്്ിേഭീകരശപ്സ്്ാ
നങ്്ളാണ്നിേശന്്്ണമരഖേിൽ്്ഒളിയ്ദ്്ത്്ി
ന്തോടെട്ത്്്വന്്ത.്മൊക്്റ്്്മോഞ്്ിങ്പാ
ഡ്കള്്അെക്്മ്ള്്സന്്ാഹങ്്ള്മാേികാത്്്
നിന്്എഴ്പതിൽ്്പ്്രംഭീകരർ്്ഇവിടെഉണ്്ാേി
ര്ന്്്.ഇവർ്്ക്്്സംരക്്ണകവെടമാര്ക്്ി,പാ
ക്സസനികരം്പരിരീേകര്മ്ണ്്ാേിര്ന്്്എ
ന്്ാണ്രഹസയ്വിവരം.കിഷന്്ഗംഗാനദിക്്ര
േിൽ്്പമേെത്്്ംഇന്്്യേിമേക്്്ള്്ന്ഴഞ്്്ക
േറ്്ത്്ിന്െിേർ്്തോടെട്ക്്്ന്്തായ്ള്്രഹ
സയ്വിവരട്ത്ത്്്െർ്്ന്്ാേിര്ന്്്ഏറ്്്മ്ട്്ൽ്്.
ഈമാസംഅഞ്്ിന്സമാനമാടോര്ഏറ്്്മ്ട്്േി
ൽ്്അഞ്്്ഭീകരന്്ാർ്്ടകാല്്ടപ്്ട്്ിര്ന്്്.ഇവരി
ൽ്്രണ്്്മപർ്്പാക്പരിരീേകരാേജയട്ഷമ്ഹ
മ്്ദ്തീശവ്വാദികളം്മ്ന്്്മപർ്്ജമ്്്കശമ്ീരിൽ്്
നിന്്്ള്്അന്ോേികള്മാേിര്ന്്്എന്്ാണ്
വിവരം.ദിവസങ്്ളാേിഇവർ്്ഇവിടെപരിരീേന
ത്്ിോേിര്ന്്് എന്് ഇന്്്േിജന്്സ് സമദ്്ര
ട്ത്ത്്്െർ്്ന്്്സസനയ്ം ഇവടരമനരിട്കോ
േിര്ന്്്.
ഏത്ദ്രന്്സാഹെരയ്ത്്ിലം്മന്ഷയ്തവ്മല്്,

ആശക്മണംതടന്്ോണ്തങ്്ള്ടെേക്്്യടമന്്്
ആവർ്്ത്്ിച്്്ടതളിേിക്്്കോണ്പാക്ഭീകരർ്്.
പതിനഞ്്്ടെറ്രാജയ്ങ്്ടളാഴിടകഒടട്്ല്്ാരാ
ജയ്ങ്്ളം്ടൊവിഡിടന്്്പിെിേിോണ.്ഈമാര
കകീെട്ത്വര്തിേിോക്്ാന്ള്്ഔഷധംക
ണ്്്പിെിച്്്മാനവക്േടത്്മരണത്്ിൽ്്നിന്്്
മമാെിപ്്ിക്്ാന്ള്്ഭഗീരഥശപ്േതന്ത്്ിൽ്്മോക
മത്ാ്ടൊപ്്മ്ണ്്്ഇന്്്യയം്.ടകാവിഡ്ശപ്തിമരാ
ധത്്ി ൽ്്മറ്്്വികസിതരാജയ്ങ്്ളിൽ്്പേതം്വ
ന്്പരാജേമാേമപ്ാ്ള്്അതിജീവനത്്ിടന്്്വിജ
േഗാഥോണ്ഇന്്്യരെിക്്്ന്്ത.്രാജയ്ത്്ിടന്്്
മ്ഴ്വന്്ശര്ദ്്യം്ടകാവിഡ്ശപ്തിമരാധത്്ിമേ
ക്്്നീങ്്്മപ്ാ്ള്്ഇതാണ്അവസരടമന്്്കര്
ത്ന്്ഭീകരര്ടെമനസിൽ്്മന്ഷയ്തവ്ത്്ിടന്്്ക
ണികമപാലം്ബാക്്ിേില്്.അവമരാട്സംസാരി
ക്്ാന്്മതാക്്ിടന്്്ഭാഷമാശത്മമയ്ള്്്എന്്ഇ
ന്്്യന്്മസനയ്ടെമറ്പെിക്്്സേയ്്ട്്്ടെയ്്ാതി
രിക്്ാന്്കഴിേില്്.
പ്തിേനിേമനിർ്്മാണത്്ില്ടെജമ്്്കശമ്ീ

രിടനമദരീേടപാത്ധാരേിടേത്്ിച്്്വികസ
നത്്ിടന്്് പ്തിേ മനട്്ങ്്ള്ണ്്ാക്്ാന്ള്് ഇ
ന്്്യയ്ടെശര്മങ്്ടളോണ്പാക്്ിസ്്ാന്്മപെി
ക്്്ന്്ത.്ജമ്്്കശമ്ീരിടന്്്ശപ്മത്യകപദവിഎട്
ത്്്കളഞ്്്, ഒര്ഇന്്്യന്്സംസ്്ാനവം് ഒര്
മകശദ്്്ഭരണശപ്മദരവ്മാക്്ടപ്്ട്്ജമ്്്കശമ്ീർ്്
സാധാരണനിേേിമേക്്്വന്്്കഴിഞ്്്.അവി
ൊരിതവം്ദൗർ്്ഭാഗയ്കരവ്മാേടകാവിഡ്19ക
െന്്്വന്്ില്്ാേിര്ടന്്ങ്്ിൽ്്രാജയ്ടത്്മികച്്ട്
െിസംസമ്പാട്്്കളിടോന്്ാേിഈ"തേസ്്ാന
സംസ്്ാനം'മാറ്മാേിര്ന്്്.അത്ഓമരാകശമ്ീ
ർ്്വാസിയ്ടെയം് ജീവിതനിേവാരംഇന്്ട്ത്
ക്്ാള്് വളടരേധികം ഉേർ്്ത്്്മാേിര്ന്്്. ഇ
ടതാന്്്ംസഹിക്്ാന്ള്്മനസാന്്ിധയ്ംഭീകര
ർ്്ക്്ില്്.അവർ്്ക്്ാവരയ്ംജനങ്്ള്്ക്്ിെേിൽ്്ഭീ
തിപരത്്ി,എല്്ാക്്ാേത്്്ംഅവടരൊമവറ്ക
ളാക്്ി,തങ്്ള്ടെഇഷ്്ത്്ിന്െേിക്്്ന്്പാവക
ളാക്്ിനിർ്്ത്്്കോണ.്ഈടെന്്ായ്ക്്്ട്്ടത്്
ജനങ്്ള്്തടന്്ആട്്ിപ്്ാേിക്്്ന്്താണ്നിരപ
രാധികടളടകാടന്ാ്ട്ക്്ി,ഭീഷണിേില്ടെവര്
തിേിോക്്ാന്ള്്ശര്മങ്്ള്്ക്്്പിന്്ിടേമനഃ
രാസശ്ത്ം.ഈമമനാമരാഗത്്ിന്വിദഗധ്െികി
ത്്മനട്ക;അടല്്ങ്്ിൽ്്മരിക്്ാന്്തോൊക്ക
എന്്വയ്ക്്മാേസമദ്്രമാണ്ഇന്്്യന്്മസന
ടകെന്്ടസകറ്്്െിൽ്്വയ്ാഴാഴെ്നൽ്്കിേത.്അ
തിൽ്്നിന്്്പാഠംപഠിക്്ാന്്പാക്്ിസ്്ാന്്ത
ോൊകണം.

നുഴഞുുുകയറുുകുുാരെ
കാതുുിെികുുുനുുതുമെണം
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ദരേത്്ിന്്്സഹായമില്്ാനത തനന്് മന്ഷേ്ൻസേ്ത്്ംെരിരത്ംനിർമിക്്ണനമന്്്ജർമൻെിത്്
കനായരഫ്ഡറിക്നിരഷപറഞ്്ത്ആധ്നികതയിൽമാരത്
മല്്,ഈഉത്്ര-ഉത്്രാധ്നികരാസര്ത്,സാരങ്്തികയ്ര
ത്്ിലം്ഒര്േഴിത്്ിരിോയരപ്സത്ാേമായിനിൽക്്്കയാ
ണ.്നിരഷയാണ്സമ്ഹമാധേ്മങ്്ള്നെയം്ഇ്്്ർനനറ്്ിന്്്
യം്ശസബർകലയ്നെയം്എല്്ാംരപ്രോദനരകരന്്്ം.
നിരഷ,അരിരറ്്്്ട്്ിലിനനരപ്്നലഒര്മ്ലേ്ത്്ിന്രേണ്്ി
മാരത്രമജീേിക്്ാവ്എന്്നിലപാെിൽേിരേ്സിക്്്ന്്ില്്.മ
ന്ഷേ്ൻസേ്തരത്്്നാക്്നപ്്ട്്ത്നൊണ്്്അേൻസേ്ത്്ംജീേി
തനത്്ര്പനപ്്ട്ത്്ാൻേിധിക്്നപ് ്ട്്ിരിക്്യാണ.്അേന്്്
രമൽേന്്്പതിക്്്ന്്ദ്രിതങ്്ൾരനരരത്്ആസ്രത്ണം
നെയത്താനണന്്കാഴെ്പ്്ാട്ഇേിനെയില്്.അേനാണ്അത്
രനരിട്ന്്ത.്ഒര്പനിേന്്ാൽഅത്മാരറ്്ണ്്ത്അേന്്്ഉ
ത്്രോദിതേ്മാണ.്ഏത്രേണംഎന്്്ള്്ത്അേന്്്തിര
ന്ഞ്ട്പ്്ാണ.്അതാണ്അേന്്്ദഃ്ഖം.തിരന്ഞ്ട്പ്്ില്
നെഎന്്്ംസംഭേിക്്ാം.എത്്ായാലം്അേൻതനന്്അന്
ഭേിക്്ണം.മറ്്ാരം്പങ്്്േയക്്്ാൻഉണ്്ാകില്്.േിഷാദംപങ്്്
േയക്്്ാവ ്ന്്തല്്രല്.്അത്നൊണ്്്േിഷാദത്്ിൽനിന്്്
അകന്്്നിൽക്്ാനം്രഷ്്നപ്്ൊന്മ്ള്്പാച്്ിൽേിഷാദ
ത്്ിരലക്്്തനന്്എത്്ിക്്്ന്്്.ഇത്അകാരണമായഉതക്്്
ണഠ്കൾസ്ഷ്്ിക്്്ന്്്.േികാരനിയരത്്്ണംേിട്്്രോകാൻ
ഇതിെയാക്്്ന്്്.
ഉത്്ര-ഉത്്രാധ്നികകാലഘട്്ംഎന്്്പറയ്ന്്ത്ഡി
ജിറ്്ൽ,ശസബർ,ഇലക്രര്ോണിക,്കംപയ്്ട്്ർരോകത്്ിര്്്
താണ.്ഉത്്രാധ്നികതേനര,ഇര്പതാംന്റ്്ാണ്്ിന്്്അ
ത്്്േംേനര,ഒര്സര്ക്ിപറ്്്്ണ്്ായിര്ന്്്.എന്്ാൽശലവ,്സ
മ്ഹമാധേ്മങ്്ൾ ത്െങ്്ിയ രപ്തിഭാസങ്്ൾ േന്്രോനെ
സര്ക്ിപറ്്്ില്്ാത്്രോകരത്്ക്്്കലയം്രംരരേദിയം്സ്്്്്ഡി
രോയം്എത്്ിരച്്ർന്്ിരിക്്്ന്്്.ഒര്ോർത്്എഴ്തിത്്
യാറാക്്ിോയിക്്്ന്്തിന്പകരം,സമ്ഹമാധേ്മത്്ിൽപ
ലർെർച്്നെയത്ം്തർക്്ിച്്്ംനഷയർനെയത്്മാണ്അത്
സ്ഷ്്ിക്്്ന്്ത.്ോർത്്യല്്,അതിരോട്ള്്സമീപനമാണ്മ
ന്ഷേ്ന്്്ബാധേ്തയാക്ന്്ത.്എല്്ാോർത്്കരോടം്രപ്തി
കരിക്്ാൻനമ്്ൾബാധേ്സ്്രാനണന്്്പ്തിയനനറ്്്യ്രം
നരമ്്ട്പറയ്ന്്്.ഇെരേളരോ,ഇെർച്്രോ,അേധിരോഇ
ല്്ാത്്രോകമാണിത.്നാംഉറങ്്ിക്്ിെക്്്രപ്്ഴം്നമ്ക്്്
ള്്സശ്മലികളം്സ്്്്ിക്്റ്കളം്സരന്്രങ്്ളം്േന്്്നൊ

ണ്്ിരിക്്്ന്്്.നാംഒര്നല്്ഉപരോ
രേസത്്ോണ.്
രരീരമാണ്ഉത്്ര-ഉത്്രാധ്നി
കതയ്നെഒര്ഉപരോക്്്ഉലപ്ന്്ം.
രരീരമിനല്്ങ്്ിൽഒന്്്ംതനന്്സം
ഘെിപ്്ിക്്ാനാേില്്. സമ്ഹമാധേ്മ
ങ്്ളിലം്മറ്്്ംരരീരമില്്ാനതനമ്ക്്്
ജീേിക്്ാനമങ്്ിലം്,അത്രപ്തീതിയാ 
ണ.്രരീരമില്്ാതിരിക്്്ന്്താണ്അ
േിനെസേ്യംെിതറാനം്ഒര്ഉത്്രോദിതേ്രൊകർത്്്തേ്
രൊഇല്്ാനതഒഴ്കിനെക്്ാനം്സഹായിക്്്ന്്ത.്ജീേിത
ത്്ിനോരിക്്ലം്പരസപ്രംകാണാനതരര്പമിക്്ാനം്േികാ
രങ്്ൾശകമാറാനം്ഇ്്്ർനനറ്്്ഉലപ്ന്്മായസമ്ഹമാധേ്
മങ്്ൾസഹായിക്്്ന്്്.അേിനെരരീരംരേണ്്.ഈമാധേ്മ
ങ്്ൾഉപകരണംരോനലയാണ.്അത്നനമ്്അതീതരാക്്്
ന്്്;അരരീരിയാക്്്ന്്്.

പോ ക്റ്് റ് ചെ ക ലാ സ് ഷ്്ി
രരീരത്്ിൽനമ്ക്്്എന്്്ംനെയ്്ാം.ഏത്േിരധനയം്മാറ്്ി
മറിക്്ാം.ഏത്രീതിയില്മ്ള്്തലമ്െിേയക്്്ാം.പ്രികംമാ
റ്്ാം.മ്ക്്്മാറ്്ിേയക്്്ാം.പച്്ക്ത്്ാം.ൊറ്്്നെയ്്ാം.കണ്്ി
ലം്കാതിലം്അലങ്്ാരേളയങ്്ൾത്ക്്ാം.മ്െിഏത്രീതി
യിലം്നേട്്ാം;താെിയിലം്മീരയിലം്എണ്്മറ്്ര്പമാറ്്ങ്്ൾ
േര്ത്്ാം.അേയേംമാറ്്ിേയക്്്ാം.നമ്ക്്്രപ്ക്തേ്ാലഭിച്്ി
ട്്്ള്്ര്പനത്്മാറ്്ിമനറ്്ര്േേ്ക്്ിതേ്ംരനൊം.ലിംരമാറ്്ര 
സര്ത്രക്ിയനെത്്ാം.ആരോ,നപര്ണ്ഏതാണ്രേണ്്ത്
എന്്ത്ഇന്്്രപ്ക്തിയ്നെമാരത്ംനതരനഞ്്ട്പ്്ല്്;േേ്ക്്ി
കള്രെത്മാണ.്േേ്ക്്ിക്്്അേന്്്ഇഷ്്ത്്ിനോത്്്എത്
ലിംരംരേണനമങ്്ിലം്തിരനഞ്്ട്ക്്ാം.നസകസ്്സമ്ഹനി
ർമിതിയാനണന്്കാഴെ്പ്്ാട്ലിംരമാറ്്രസര്ത്രക്ിയകൾനെ
ത്്്ന്്േർതകർക്്്കയാണ.്അേർരരിക്്്ംകലാപകാരി
കളാണ.്സേ്ത്്ംരരീരത്്ിൽനെത്്്ന്്കലാപത്്ില്നെസ
മ്ഹത്്ിന്്്ശലംരികമ്ൻേിധിയിലം്ശലംരികഭാേനക
ളില്മാണ്അേർതീേയക്്്്ന്്ത.്
മന്ഷേ്ൻഅേന്്്െരിരത്ംസ്ഷ്്ിക്്ണനമന്്്നിരഷപറ
ഞ്്ത്ഇേിനെയാഥാർഥേ്മായിരിക്്്ന്്്.രരീരംഒര്ഉപരോ
രേസത്്മാരത്മല്്,അത്അരപ്േെനാത്്കമായനോളിനച്്ഴ്

ത്്്മായിത്്ീര്ന്്്.രരീരംഒരരസമ
യംകേിതരോനലഅയഥാർഥവം്
രോകറ്്്റ്നെ, ബയ്്ട്്ീഷേ്ന്്് കലാ
സ്ഷ്്ിയ്മായിത്്ീര്ന്്്.
ഇന്്നത്്മന്ഷേ്ന്ഈരരീരംഒ
ര്അരോധെിത്്യം്ആധിയ്മാ
ണ.്ഓരോച്േെിലം്അേനനഇത്
അലട്്്ന്്്.അത്നൊണ്്്അേൻത
ന്്്രരീരനത്്കനണ്്ത്്ാൻരോ

കറ്്്നറഏൽപ്്ിക്്്ന്്്.രോകറ്്്ർനിർമിക്്്ന്്പരിരര്പഷ്്്േ
ത്്ിൽ,േീഷ്്ണേലയത്്ിലാണ്മന്ഷേ്രരീരമ്ള്്ത.്മനസ്്
ല്്,രരീരമാണ്ഇേിനെയാഥാർഥേ്ം.മനസ്രപ്തീതിയം്രരീരം
യാഥാർഥേ്വ്മായി.
രരീരംനമഡിക്്ൽസയൻസിന്്്ഒര്ഉത്്ര-ഉത്്രാധ്
നികഉലപ്ന്്മാണിന്്്.എല്്ാംമര്ന്്്കളം്സ്പ്്ർസന്പ
ഷേ്ാലിറ്്ികള്മാണ്തീര്മാനിക്്്ന്്ത.്അത്നൊണ്്്സേ്ത്്ം
രരീരത്്ിന്്്ഉെമഎന്്നിലയിൽഅേനേന്ആേരേ്മായ
രപ്തിരോധംഎങ്്നനരനെണനമന്്റിയില്്.ഇതാണ്ഇറ്്ലി,
സന്പയിൻ,അനമരിക്്രോല്ള്്ഉത്്ര-ഉത്്രാധ്നികരാ
ജേ്ങ്്ളിനലജനങ്്ൾഈനൊരൊണക്്ാലത്്്രനരിട്ന്്രപ്
തിസന്്ി.
ഒര്നേള്ത്്്ള്്ിോയിലി ട്്രരഷംെേയക്്്ാനത,ഒര്ക
േിൾനേള്്രത്്നോപ്്ംഇറക്്ിയാൽേയറിനം്ഹ്ദയത്്ി
നം്ഗ്ണംനെയ്്്നമന്്്പറഞ്്്തരാൻനര്ോഫ.കളേരക്്
െംബാലക്ഷണ്നനരപ്്ല്ള്്എഴ്ത്്്കാർഅനമരിക്്യി
ലില്്രല്.്അേിനെയ്ള്്ത്രോണനഡലീരോ,യാൻമകഇ്
ോൻ,രോണഇർേിങ്,ഓഷേ്ൻവ്രോങ്ത്െങ്്ിയഉത്്ര-
ഉത്്രാധ്നികഎഴ്ത്്്കാരാണ.്
ഇത്നരോത്്ാനദർരനത്്ിന്അതീതമായിട്്്ള്്താണ.്
നരോത്്ാനദർരനംരാസര്ത്നത്്യം്ഏകാത്്കതനയയ്
മാണ്ഊന്്ിയത.്അത്ബൗദ്്ികമായക്്ിനിക്്ൽനിലോര
മാണ.്അേിനെഎല്്ാേരം്ഒര്രോനലയാണ.്
അത്നൊണ്്്എല്്ാേർക്്്ംഒര്രോനലയ്ള്്ത്മാരത്രമ
സേ്ീകാരേ്മായ്ള്്്.അരപ്്ൾഎല്്ാേഴക്്ങ്്നളയം്ലംഘി
ക്്്ന്്സാൽേരോർദാലിയ്നെെിരത്ങ്്നളയം്ബർഗ്്ാന്്്
െലച്്ിരത്ങ്്നളയം്എങ്്നനസമീപിക്്്ം?ഇതാണ്നരോ
ത്്ാനത്്ിന്്്രപ്തിസന്്ി.അതായത്എത്്ിനം്ഏതിനം്
ഒര്യ്ണിരോംരേണനമന്്നിലപാട.്

കൊരൊണയ്നെ കാല
ത്്്ം രരീരമാണ് ന
നമ്് ബന്്നസ്്നാ
ക്്്ന്്ത.് നൊരൊണ
യ്നെയഥാർഥഉറേിെം
മന്ഷേ്നാരോ, മ്ര
മാരോ? ഇത് ഇരപ്്
ഴം്ഒര്ഫാ്്്സിയായി
ത്െര്കയാണ.്അനത
ന്്്മാകനട്;് എന്്ാൽ
ഇത്അതിരേരംപെര്
ന്്ത് എന്്്നൊണ്്ാ
ണ്?ജനസംഖേ്ാേർധ
നയം് നാരരിക ജീേി
തത്്ിനല അതിരേര
വ്മാണ്കാരണങ്്ൾ.
രര്ാമീണഏകാത്്തഇ

ന്്ില്്രല്.്അത്സാധേ്
വ്മല്്.രേരത,ശലവ്
ഇെനപെൽ, ഉപരോര
സംസക്ാരം,ര്െികള്
നെ ആരോളേതക്്്ര
ണം, െലനാത്്കത,
നാരരികത,അതിരേര
ഭഷ്്ണം,ജനക്്്ട്്രാ
രഷ്്്ീയം, രപ്ക്തിരോട്
ള്് രക്്രമായഏറ്്്മ്ട്്
ൽത്െങ്്ിയരപ്ശന്ങ്്
ൾ നൊരൊണയ്നെ
അതിരേര േേ്ാപന
ത്്ിന്ഇെയാക്്്ന്്്.
ഈ നിർമിതബ്ദ്്ി
യ്നെ (ആർട്്ിഫിഷേ്ൽ
ഇ്്്ലിനജൻസ)് കാല
ത്്്എന്്്നൊണ്്ാണ്

നൊരൊണ പിെിനപട്്
രോരികനളരോക്്ാൻ
രൊരോട്്്കൾഇല്്ാതി
രിക്്്ന്്ത് ? ഇര്പ
ത്്ിനാല്മണിക്്്റം്
ഐസിയ്േിൽ നിൽ
ക്്ാൻ രിഷ്്ണം ലഭി
ച്് രൊരോട്്്കൾ അ
നമരിക്്യിലം്രബ്ിട്്നി
ലം്ഇല്്!ഇതരല്്പരാജ
യം?യ്ദ്്സാരങ്്തിക
തയം്ബഹിരാകാരര
രേഷണവം് മാരത്മാ
യാൽ േിജയമാകില്്.
നൊരൊണനയ രപ്തി
രോധിക്്ാൻ ധരിക്്്
ന്് രേഷം ആരോരേ്
രപ്േർത്്കർക്്്മറ്്്എ

നത്്ല്്ാംആരോരേ് രപ്
ശന്ങ്്ൾസ്ഷ്്ിക്്ാതി
രിക്്ില്്?
നൊരൊണാനത്്ര
കാലം തീർച്്യായം്
ആരോരേ്രസേകരായ
രൊരോട്്്കനളക്്്റി
ച്്് െിത്്ിപ്്ിക്്്ം. മന്
ഷേ്ൻ സേ്ത്്ം രരീരം
നൊണ്്്ആേരേ്മ്ള്്ി
െത്്് മാരത്ം രോക്ക
എന്്മരത്്്ം.അല്്ാത്്ി
െനത്്ല്്ാം രൊരോട്്്
നെല്്്ം. ആരോളേ
തക്്്രണത്്ിന്്് നമ
ഡിക്്ൽട്റിസംഇനി
രേനൊര് പഥത്്ിലാ
വം് നീങ്്്ക. പാശ്്ാ

തേ്ജീേിതശരലി,അ
തിസഞ്്ാരേേ്രര്തത്
െങ്്ിയ തിന്്കൾ രോ
ദേ്ംനെയ്്നപ്്ടം്.രപ്ക്
തി തിരിച്്് േര്കയാ
ണ.്ക്ഷിേലിനോര്
ആേ രേ്മായി മനസ്്ി
ലാക്്നപ്്ൊതിരിക്്ില്്.
പത്്്ലഷ്്ംകർഷകർ
ആത്്ഹതേ് നെയത്ി
ട്്്ം അനങ്്ാതിര്ന്്
ബഹ്ജനസംഘെനക
ളം് നസലിരബ്ിറ്്ികളം്
നൊരൊണ കാലത്്്
പ്തിനോര്ആത്്ീയ
തേികസിപ്്ിക്്ാന്ള്്
േേ്രര്തയിലാണ്്. ശദ
േത്്ിൽ നിന്്് താരഴ

ക്്് പതിച്് മന്ഷേ്ൻ,
നിരഷ പറഞ്് രോ
നല, പ്തിനോര് െരി
രത്ം നിർമിക്്ാന്ള്്
ച്മതല ഏനറ്്ട്രക്്
ണ്്ിേരം്.ഇേിനെശദ
േംശകേിട്്്എന്്്പ
റയ്ന്്ത്േിരേ്ാസത്്ി
ന്എതിരായിേേ്ാഖേ്ാ
നിരക്്ണ്്തില്്.മന്ഷേ്
ൻഅേന്്്സ്ഷ്്്മമാ
യ േിരേകം യഥാസമ
യംഉപരോരിക്്ാൻഉ
ത്്രോദനപ്്ട്്േനാണ്
എന്്്അറിയ്കയാണ്
രേണ്്ത.്
രോരം ഒര് സ്േി
രരഷമാണ.് ബലിഷഠ്

നമന്്് കര്തിയിര്ന്്
രരീരത്്ിന്്്മിഥേ്കൾ
ഒനന്്ന്്ായിതാനഴേീ
ണ്െയ്ന്്ത്രോരിക്്്
രകൾക്്ാം. രരീരത്്ി
ന്്്സൗന്്രേ്േൽക്്ര
ണവം്കേിതയം്നേ
റം് സേ്പന്ങ്്ളാനണ
ന്്് തിരി ച്്റിയാം. രോ
രം ശേനത്് സ്ഷ്്ി
ക്്്ന്്്.അത്േനരകാ
ണാത്് ഒര് രപ്തീഷ്്
രോരിനയ സേ്ാധീനി
ക്്്ന്്്.അയാൾരപ്ബ്
ദ്്നാണ.് രോകറ്്്ർ
അന്ഭേിക്്ാത്്ത്
അയാൾഅന്ഭേിക്്്
ന്്്.

ക േി ത
കേിരങ്്രൻരൊരൊംകഴിഞ്്
ജന്േരിയിൽപ്റത്്ിറങ്്ിയ"രപ്
ഭാേം'മാസികയിൽഎഴ്തിയക
േിത"പിനന്്യം്'ആശ്്രേ്കരമാ
യിഎന്്റിയിക്്നട്.്അരദ്്ഹം
നൊരൊണയ്നെദ്രിതംമ്ൻക്ട്്ി
കണ്്ിര്ര്ന?്നൊരൊണയ്നെ
സ്െനനോന്്്മില്്കേിതയിൽ.
എന്്ാൽകേിതയിലാനകനിറയ്
ന്്ത്േീട്്ിരലക്്്മെങ്്ണനമന്്
ആരര്ഹമാണ.്നൊരൊണക്്ാല
ത്്്ഭ്രിപഷ്്വം്സേ്േസതിയി
രോ,താതക്ാലികേസതിയിരോ
കഴിയ്കയാണരല്.്ആനിലയക്്്്
ഈകേിതഏരോകഷ്്തനയമ്ൻ
ക്ട്്ികണ്്്എന്്്അന്മാനി
ക്്ാം.കേിതപ്ർണമായിഇേിനെ
ഉദ്്രിക്്്കയാണ:്
"പിനന്്യം്
േീട്്ിരലക്്്തനന്്മെങ്്്ന്്്.
പലനാട്ച്റ്്ി,
പലേഴികളിലലഞ്്്
പലക്ട്്്രെർന്്്
പലര്െികൾന്കർന്്്
പലകാഴെ്കൾകണ്്്
പലേർണത്്ിലലിഞ്്്
പലയിെങ്്ളില്റങ്്ി...
പിനന്്യം്,
ഉറങ്്ിയം്കഴിഞ്്
പലഉര്കയറിയിറങ്്ിയ
പ്കപിെിച്്്നിറംനകട്്,
ഇട്ങ്്ി,ഉയരംക്റഞ്്
പഴയ
േീട്്ിരലക്്്തനന്്മെങ്്്ന്്്!'
എത്്ായാലം്,ഈകേിത
ഫലിച്്്!
ഫിസിരോനതറാപ്്ിസ്്്്ായകേി
പി.നക.രോപിയ്നെ"ഒച്്്കള്നെ
േഴിയമ്്ലം'തീരേ്മായനിരാരയം്
പതനെിത്്യ്മാണ്പകര്ന്്ത.്
കാലംഒര്നിരാരര്യമനസിരലൽ
പ്്ിക്്്ന്്ഷ്്തങ്്ൾകേിപരി
രോധിക്്്കയാണ.്രോകത്്ി ന്്്
ദ്രയ്നെയം്രക്്രതയ്നെയം്രേ
രത്്ിൽമനംനോത്്്രേരംക്റ
ഞ്്്രോയഒര്ഒച്്ാണ്താനനന്്്
കേിപരിതപിക്്്ന്്്.മലിനേ

സത്്ക്്ളിലം്െിത്്കളിലം്സേ്
യംനഷ്്നപ്്ട്ത്്ികളയാത്്േർ
ക്്്ഇന്്നത്്സാംസക്ാരികകാ
ലാേസ്്യിൽഒച്്ാകാരനനിർോ
ഹമ്ള്്്.സാഹിതേ്കലയിൽരപ്്
ലം്സംസക്ാരമില്്ാത്്േര്നെഅ
തിരേരേേ്രര്തതയം്പദധാരാളി
ത്്വ്മാണരല്്രപ്ാധാനേ്ംരനട്
ന്്ത.്കേിതയിനലഈേരികൾ
രോക്്്:
"ഒളിച്്്േയക്്്ാനോന്്്മില്്ാത്്
ദീർഘയാരത്യ്നെ
സഹനപഥങ്്ളിൽ
പരാരക്മികള്നെപല്്ക്്ിന്
േഴിമാറിന്ക്ട്ക്്ാൻ
യാനോര്രപ്യാസവ്മില്്.
െേിട്്ിയരയക്്്ാനത
നേറ്നതേിട്നമങ്്ിൽ
സമാധാനത്്ിന്്്സംരീതനത്്
മണ്്ിനം്മന്ഷേ്ർക്്്ം
സമർപ്്ിച്്്
കാണാമറയത്്്നോയന്്ക്ള്്ാം.'
ഈേരികളിൽരേനറെിലഅർഥ
ങ്്ളം്ഞാൻകാണ്കയാണ.്പി.
നക.രോപിനയെിലമാധേ്മങ്്ൾ
തമസക്രിക്്്ന്്്ണ്്്.മാത്ഭ്മി
ആഴെ്പ്്തിപ്്ിൽസക്്ൾക്ട്്ികൾ
േനരഎഴ്ത്ന്്്ണ്്്.രോപിരോട്
എത്്ിനാണ്അയിത്്ം?ഇങ്്നന
യ ്ള്്സങ്്്െിതസമീപനങ്്ൾഒ
ര്ോരികയ്നെയരസ്തകർക്്്
കരയയ്ള്്്.
കഥ
നക.പി.ഉണ്്ിയ്നെ"നിർവ്്ാണത്്ി
ന്്്ഘനര്പങ്്ൾ'(എഴ്ത്്്)ഇ
ന്്നത്്കഥാസാഹിതേ്രംരത്്്ഉ
ന്്തമായഒര്സംസക്ാരംസേ്ായ
ത്്മാക്്ിയിരിക്്്ന്്്.ബ്ദ്്നന
കാണാൻമഹാരണിതരാസര്ത്
ജ്്നായശപതരോറസ്രര്ാേ
സത്ി യിൽഎത്്്കയാണ.്ഇങ്്
നനനോര്േിഷയനത്്പ്്റ്്ിആ
രോെിക്്്ന്്ത്രോലം്രോമാ
ഞ്്മ്ണ്്ാക്്്ം.സംരീതെികിത്്
േരത്്ാക്്ിയശപതരോറസം്
ജീേിതയാഥാർഥേ്ങ്്ള്നെരഹസേ്ം
അഴിനച്്ട്ത്്ബ്ദ്്നം്ഒര്മിച്്ി

രിക്്്ന്്ത്മാനേരാരിക്്്രപ്രോ
ജനമ്ള്്കാരേ്മാണ.്നക.പി.ഉണ്്ി
മലയാളകഥനയഅതിന്്്രതകാ
ലഭംരികളിരലക്്്ആനയിച്്ിരി
ക്്്ന്്്.ഈകഥയ്നെആഖേ്ാന
ത്്ിൽകനണ്്ത്്ിയഭാഷഅതീേ
ഹ്ദേ്മാണ.്രപ്ക്തിയ്നെജേ്ാമിതീ
യര്പങ്്ളിരലക്്്ംഅതിന്്്അ
നിരഷധേ്മായരണിതസ്രത്ങ്്ളി
രലക്്്ംശപതരോറസ്മെങ്്ിനയ
ന്്്എഴ്ത്ന്്ത്ഒര്മഹിമരോനെ
യാണ.്ബ്ദ്്ൻഇങ്്നനപറയ്
ന്്്:
"മരണംജീേിതത്്ിന്്്അേസാന
മല്്,ഒഴ്ക്ന്്നദിയിനലഒര്േള
ോയിഅതിനനകാണാവ്ന്്താ
ണ.്അത്േനരസമ്്ാദിച്്ഒഴ്ക്്ി
ന്്്രക്്ിയിൽഅത്േളേിനനമ
റികെന്്്മ്ര്ന്ട്്്ഒഴ്ക്ന്്്.ഒര്
േിളക്്ിൽനിന്്്മനറ്്ന്്ിരലക്്്
നേളിച്്ംപകര്ന്്ത്രോനലരേ
ണനമങ്്ിൽമരണനത്്യം്മരണ
രരഷനത്്യം്കാണാം'.
ആത്്ീയേിശ്ദ്്ിനലക്്ന്്കഥ
യാണിത.്
എന്്ാൽസര്ത്ഷ്നജ.നക.േിഎ
ഴ്തിയ"ഒര്പാലാക്്ാരന്്്എളി
യരപ്ാർത്്ന'(ഭാഷാരോഷിണി)
ഏരിയില്്.കഥനയേളനരലാഘേ
ര്ത്നെകാണ്കയാണ്സര്ത്
ഷ.്രഫ്ീസറിൽകിെക്്്ന്്ഒര്പാ
ലാക്്ാരന്്്േിൊരങ്്ളാണ്ഇതി
ല്ള്്ത.്ഒരാൾക്്്മരണാനത്്രം
ഇരത്യം്മണ്്ത്്രംതട്്ിേിൊനോ
ക്്്രൊ?രഫ്ീസറിൽകിെന്്്നൊ
ണ്്്മരണനത്്കളിയാക്്്ന്്മല
യാളിനയആദേ്ംകാണ്കയാണ.്
പാലാക്്ാര്നെഭാഷതനന്്യാണ്
ഉപരോരിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്പരഷ്,്
ഇതിൽനിന്്്കഥഎന്്നിലയിൽ
ോയനക്്ാരന്ഒന്്്ംകിട്്ാനില്്.
കഥാകാരൻഫലിതനമന്്രീതിയി
ൽപറയ്ന്്കാരേ്ങ്്ൾോയന
ക്്ാരനനമട്പ്്ിക്്്കയാണ.്ഇത്
രോല്ള്്കഥകള്നെകാലംഎ
രന്്കഴിഞ്്താണ.്

പൊട്ങ്്ല്്്ർ
നൊട്ങ്്ല്്്ർക്ഞ്്ിക്്്ട്്ൻത

മ്്്രാൻമലയാളസാഹിതേ്ത്്ിനല
ഒര്മഹാപ്ര്ഷനാണ.്അരദഹം
"മഹാഭാരതം'സമ്്്ർണമായിവ്
ത്്ാന്വ്ത്്ംപരിഭാഷനപ്്ട്ത്്ി
യതിനനക്്്റിച്്്എം.െിആദരരോ
നെഇങ്്നനഎഴ്ത്ന്്്:
"എനന്്അമ്്രിപ്്ിച്്കേിയാണ്
നൊട്ങ്്ല്്്ർക്ഞ്്ിക്്്ട്്ൻത
മ്്്രാൻ.അരദ്്ഹത്്ിന്്്മഹാഭാ
രതപരിഭാഷഎന്ത്ര്അത്്്ത
മാണ്്!1,24,000രല്ാ്കങ്്ള്ള്്
രോകത്്ിനലഏറ്്വം്േലിയരര്
ന്്ം873ദിേസംനൊണ്്്ഒറ്്യക്്്്
പദാന്പദം,േേ്ത്്ാന്വ്ത്്ംപ
രിഭാഷനപ്്ട്ത്്്ക!മന്ഷേ്സാ
ധേ്മല്്ാത്്ആപണിയാണ്തമ്്്
രാൻനെയത്ത.്നതല്ങ്്ിൽമ്ന്്്
കേികൾരെർന്്്പലകാലംനൊ
ണ്്ാണ്നെയത്തരര്ത!തമ്്്രാന്്്
രെനയം്നല്്താണ.്'(ഇന്്്)
നൊട്ങ്്ല്്്ർഎന്്സ്്ലനാമ
ത്്ിന്നമ്്്നെസാഹിതേ്ത്്ിൽ
നിതേ്സമ്്തിനലക്ിയതമ്്്രാൻ
ഭാഷരോട്അരങ്്യറ്്നത്്ആ
ത്്ാർഥതയാണ്കാണിച്്ത.്

മ്തയ്്വില്്
ഭാരതീയമായമ്തയ്്സങ്്ലപ്നത്്
പ്്റ്്ിബ്ഹദാരണേ്രൊപനിഷത്്ി
ൽയാജ്്േൽകേ്ൻഇങ്്നനഉ
ത്്രംനലക്്ന്്്:എല്്ാംമ്തയ്്േി
ന്അന്്മാണ്്.എന്്ാൽഏത്രദ
േതയക്്്ാരോമ്തയ്്അന്്മായി
ട്്്ള്്ത്അത്രബ്ഹ്്മാണ.്രബ്ഹ്്ാ
ശത്്കേ്ദർരനത്്ിൽമ്തയ്്േി
ന്്്മ്തയ്്സംഭേിക്്്ന്്്.
അഗ്്ിസകലതിനനയം്സപ്ർരി
ക്്്ന്്ത്നൊണ്്്അത്രപ്തേ്ഷ്്
ത്്ിൽമ്തയ്്തനന്്യാണ.്ആഅ
ഗ്്ിഅപ്്്കളാൽ(നേള്്ം)ഭഷ്്ി
ക്്നപ്്ട്ന്്്.അത്നൊണ്്്അത്
മ്തയ്്ോക്ന്്്.അഗ്്ിനയഅപ്്്
കൾഭഷ്്ിക്്്ന്്്;അഗ്്ിഅതിന്
അന്്മാണ.്എന്്ാൽമ്തയ്്വം്ഒ
രിെത്്്നരിപ്്ിക്്നപ്്ട്ന്്്.അത്
ആത്്,രബ്ഹ്്സംരോജനത്്ിലാ
ണ്്.പരംനോര്ളിന്്്ഒര്അംര
മാണ്തന്്്ആത്്ാവ്എന്്്അറി
യ്ന്്േന്പിനന്്മ്തയ്്േില്്".

ജീേിതത്്ിനലമ്തയ്്മറ്്്ള്്േര്മാ
യ്ള്്നകട്്്പാെിന്്്രപരിലാണ്
േലിയേിഷയമാക്ന്്ത്.ജീേിത
രത്്ക്്ാൾേല്താണ്മരണംഎ
ന്്തലത്്ിൽഅതിന്ഒര്ആല
ങ്്ാരികതലഭിക്്്ന്്്.ോസത്േ
ത്്ിൽഅങ്്നനനോന്്ില്്.സംേ
ത്്രങ്്ളായിരൊൊന്രൊെിമന്
ഷേ്ർമരിച്്്കഴിഞ്്്.സാമ്ഹിക
ബന്്മ്ള്്ഏതാനം്രപർഒഴി
നക,മനറ്്ല്്ാേരം്േിസമ്രിക്്നപ്്
ട്്്.േിസമ്്തിയാണ്മരണനത്്നി
സാരമാക്്ികാണിക്്്ന്്ത.്േി
സമ്്തിസേ്ാഭാേി കരപ്ക്തിയാ
ണ്്.മന്ഷേ്ർമാരത്മല്്,എരത്രോ
പ്ഴ്ക്്ളം്പഷ്്ികളം്മ്രങ്്ളം്
ന്റ്്ാണ്്്കളായിെത്്്മണ്്െി
ഞ്്്.ആര്നെയം്ഓർമകളിലില്്.
ഇേിനെനോന്്്ംമ്തയ്്ഒര്േലിയ
രപ്തിഛ്്ായയല്്.ഈേിസമ്്തിയി
ൽേിരഛ്്ദമാണ്ള്്ത.്ഇത്മ്തയ്്
േിന്്്മ്തയ്്ോണ്്.ജീേിച്്ിര്ന്്ി
ട്്ില്്എന്്ാണ്ഇേിനെമ്തയ്്േി
ന്്്അർഥം.അതായത്ജീേിതവം്
മ്തയ്്വം്രേർനപട്ത്്ാനാോത്്
താണ.്മരിച്്തിന്നതളിേില്്ാത്്
ത്നൊണ്്്ജീ േിതത്്ിനം്നതളി
േില്്

സ ഞ്്ാ രം
സിനിമാസംേിധായകനം്എഴ്
ത്്്കാരന്മായബാബ്നപരളരര
രികൗത്കകരമായഒര്പഠനംന
െത്്ി.മലയാളികളിനലഅത്്ഹ
തേ്ാോസനയായിര്ന്്്േിഷയം.മ
ന്ഷേ്സര്നഹിയായത്നൊണ്്്
ബാബ്േിന്ഇങ്്നനഎനത്്ങ്്ി
ലം്നെയ്്ാതിരിക്്ാനാേില്്.അത്്
ഹതേ്നെയത്േര്നെരോരട്്യം്
ബരോരഡറ്്യം്രെർത്്്ഒര്ആ
ൽബംതയാറാക്്ായിരിക്്യാണ്
ബാബ.്േേ്തേ്സത്മായസമീപന
ങ്്ൾഅരദ്്ഹനത്്രര്രദ്്യനാ
ക്്്ന്്്.സനേ്ാസിയാകാൻരോയ
ബാബ്േിനനനിതേ്ശെതനേ്യ
തിയാണ്േിലക്്ിയത.്ബാബ്േി
രോട്എഴ്ത്്ിന്്്യം്പ്സത്ക
ങ്്ള്നെയം്േഴിനയരോക്എന്്്
അരദ്്ഹംഉപരദരിച്്്.

പോ ഗ ങ് ്ള ്ചെ സ ്വി പേ ഷം
അ ക്് ര ജാ ല കം

എം.കക.ഹരിക്മാര്്
9995312097
Email : mkharikumar797@gmail.com

സാരസ്യതാരിഷ്്ം
സാരസേ്താമത്രസായനം
ഓർമ്്രക്്ിേർദ്്ിപ്്ിക്്്ന്്്
കട്്്ികളിനലപഠനശേകല്്്േ
ങ്്ൾമാറന്്്്.
രപ്ായത്്ിന് അനസ്രിച്്്
തെിയിലം് തക്്്ത്്ിലം്
േേ്തേ്ാസം േരത്്്ി രരീരം
അഴകള്്്താക്്ിമാറ്്്ന്്്.
എസ.്എൻ ആയർ്വേദ
ഔഷധശാല ഉലപ്ന്്ം
Ph- 6282228687

CLASSIFIEDS
FORSALE

ഗഗ്ാനനറ്്്സ്്ാബക്ൾ
Sqft65രെ്യക്്്്
കകരളത്്ിൽ

എവിപടയം്എത്്ിച്്്
പൊടക്്്്ന്്്.

9562355991,
8553187507

ബിൽഡിങ്
മെറ്്ീരിയൽസ്

ഈ പേജിൽ
േരസ്യം

ചെയ്്ാൻ
ബന്്ച്പ്ട്ക.
9387590005
8589003187
9020531400
9048854547

വാക്്്കള്്

കാലമ്രര്കള്്

ജീേിതനത്്ക്്്റിച്്്എഴ്ത്ന്്തിന്നിങ്്ൾഅത്അന്
ഭേിക്്്കയാണ്ആദേ്ംനെരയ്്ണ്്ത.്

- ഹെ മിം ഗ് വേ, 
അ ഹമ രി ക്് ൻ ക ഥാ ക ്ത്്്.

എനിക്്്കഥാപാരത്നത്്ക്്്റിച്്്ഒര്അറിവ്മ്ണ്്ായി
ര്ന്്ില്്.എന്്ാൽരേഷംധരിച്്്,രമക്്പ്്്ഇട്്്നിന്്രപ്്
ൾഅതാരാനണന്്്രോന്്്രൊഅയാളായിഞാൻമാറ്
കയായിര്ന്്്.ഞാൻഅയാനളഅറിയാൻത്െങ്്ി.

- ചാ ർ ളി ചാ പള്ി ൻ, 
ഇം ഗ്്ീ ഷ ്ച ല ച്്ി തര് സം േി ധാ യ ക ൻ, 

ന ട ൻ.
നാെകംഒര്നേളിനപ്്ട്ത്്ലാണ.്അത്രനരിെലാണ;്േി
ര്ദ്്തയാണ.്അത്േിരകലനത്്ിരലക്്്നയിക്്്ന്്്.
അത്നിർമാണവം്തിരിച്്റിവ്മാണ.്അങ്്നനരോധേ്
ത്്ിനലത്്്കയാണ.്

- പീ റ്് ർ തര് ്ക്്്, 
ഇം ഗ്്ീ ഷ ്നാ ട ക സം േി ധാ യ ക ൻ.

ചിലയാള്കൾനേറ്നതരോർമൽആയിരിക്്ാൻരേണ്്ി
മാരത്ംഎരത്രോഊർജമാണ്നെലേഴിക്്്ന്്നതന്്്ആ
ർക്്്മറിയില്്.

- ആ ൽ വേ ർ ക മയ്,്
തര് ഞ്്് എ ഴ ്ത്്് കാ ര ൻ .

ഒര്രരാരരിനായനനല്്ര്േേ്ക്്ിയാണ,്ഒര്രരാരരി
േേ്ക്്ിരയക്്ാൾ.

- ആ ൻ ഡി റ ്ണി, 
അ ഹമ രി ക്് ൻ ഹട ലി േി ഷ ൻ േയ് ക്്ി രവ്ം.

എം.പക.അർജ്നൻ.
േരികളിൽസംരീതംരപ്േഹിപ്്ിക്്്
കയം്അത്അന്ോെക്്് രക്്
ത്്ിരലക്്്കെത്്ിേിട്കയം്നെയ്്്
ന്്ത്നേീനരാനരാഖയിൽഒര്മാ
ജിക്്ാണ.്അതറിയാവ്ന്്സംരീത
സംേിധായകനായിര്ന്്്അർജ്ന
ൻമാസ്്്്ർ.

കലിംഗശശി.
ലിരോരോസ്നപല്്ിരശ്്രിയ്നെ"ആ
രമൻ' എന്് െിരത്ത്്ിൽ രരി ഇ
ഫക്റ്്്്ണ്്്.ഏതാനം്രപ്തിമകൾേ
ട്്ംക്െിയിരിക്്്ന്്ിെരത്്ക്്്രരിമ
ദേ്വ്മായികെന്്്േന്്്ഗ്്ാസ്്ിൽപ
കർന്്്കഴിക്്്ന്്രംരം.ഒര്സിനി
മാറ്്ി ക്പരേ്രേഷ്്ണമാണിത.്രപ്തി
മകരോട് "എട്ത്്്കഴിക്്്'എന്്്
അരദ്്ഹംപറയ്ന്്ത്രര്പഷ്്കനന
ത്ളച്്്കയറ്ന്്ഒരസര്ത്മായിമാറി.

എസ.്എൽ.പ്രംസദാനന്്ൻ.
"നെമ്്ീൻ'സിനിമയ്നെതിരക്്ഥഎ
ഴ്തിയഎസ.്എൽ.പ്രംആെിരത്
ത്്ിന്്്േിജയത്്ിന്്്സ്രപ്ധാന
ഘെകമാണ.്എന്്ാൽരര്പഷ്്കനം്
സിനിമാരോകവം്അത്മറന്്്രോ
ക്ന്്തരത്്ിൽ,ആതിരക്്ഥയിൽ
മാരത്്്ികമായിസേ് യംമറഞ്്ിരിക്്്
കയാണ്ഈഎഴ്ത്്്കാരൻ.

കാക്്നാടൻ.
ജാപ്്ാണാപ്കയില, രര്ീെരക്ം,അ
രേ്ത്്ാമാേിന്്്െിരിത്െങ്്ിയകഥ
കളിൽകാക്്നാെൻഅേതരിപ്്ിച്്ഒ
ര് നേീനശരലി ആധ്നികതയ്
നെആരേമാക്കയായിര്ന്്്.

കകശവകദവ.്
രകരേരദേിന്്്"ഓെയിൽനിന്്്'എ
ന്്രോേലിനലപപ്്്ആർക്്്രേണ്്ി
യാണ്റിഷ്്േലിച്്്രോരബാധിതനാ
യത?്തന്്്ആര്മല്്ാത്്ഒര്സര്ത്ീ
ക്്്ംമകൾക്്്ംരേണ്്ി.ആനരനയങ്്ി
ലം്സര്നഹിച്്്നൊരണ്്തനിക്്്ജീ
േിക്്ാ നോക്്്എന്്്േിളംബരംനെ
യ്്്ന്്പപ്്്നമ്്്നെഇര്ണ്്കാലത്്ി
നലഒര്നേള്്ിനഷ്്രത്മാണ.്

കാമം
സകലകാമങ്്ളം് രപ്ാപ
ഞ്്ികമാനണങ്്ിലം് അതി
നനേേ്േരഛ്്ദിച്്്മാന്ഷിക
മാരക്്ണ്്ത്മന്ഷേ്േേ്ക്്ി
യ്നെനേസദാൊരമാണ.്

പെണ്്്
പര്േമത്്ിലം് ജീേിതത്്ി
ലം്ഒരിക്്നലങ്്ിലം്,ഒര്നി
മിഷനമങ്്ിലം്നപണ്്്അേള്
നെമനസ്തരാതിരിക്്ില്്.

ജീവിതം
ജീേിതം ഭ്തം, േർത്്മാ
നം,ഭാേിഎന്്ിങ്്നനേിഭ
ജിക്്നപ്്ട്്ത്േലിനോര്െ
തിയാണ.്ഒര്സഫ്െികരി
ലപ്േേ്ാപാര രകരന്്്ത്്ിൽ
നെല്്്ര്പ്ൾ ഏനതട്ക്്

ണംഎന്്്രങ്്ിക്്്ന്്രോ
നലയ്ള്്ഒരേസ്്യിൽന
നമ്് നൊനണ്്ത്്ിച്്ിരിക്്
യാണ്ഈരത്ികാലങ്്ൾ.

കണ്്്കൾ
ഒര്രിശ്കണ്്്കൾ നൊ
ണ്്്പറയാൻരര്മിക്്്ന്്തം്
ഒര്വ്ദ്്്്്കണ്്്കള്നെേ
ർത്്മാനവം്ഒരരസജീേത
യിലം്േിരേകത്്ില്മാണ്
ള്്ത.്

മന്ഷയ്ൻ
മന്ഷേ്ൻ ഒര് രനർരരഖയാ
യിരോക്കയാണ.്ഒരിെത്്്ം
സന്്ിക്്്കരോമനറ്്ന്്ാക്
കരോനെയ്്ാനതഅേൻശ്
നേ്തനയലഷ്്്േംേച്്്നെന്്്
നൊണ്്ിരിക്്്ന്്്.

ദർശനം

കൊറോണയംുശരീരവംു

ആനുകാലികം
ഓരോകർമത്്ിന്്്യം്പിറകിൽഒര്ആത്്ീയതരേണനമന്്്നമനര്ൊമാൻഇ.രര്ീധരൻ(ഗ്ര്രപ്ഭ)അഭിരപ്ായ
നപ്്ട്ന്്്.""ഞാൻനേറ്നൊര്സിേിൽഎൻജിനീയറിങ്രര്ാ
രജ്േറ്്്മാരത്മാണ.്ഹയർസ്്്്ഡീസ്നെയത്ിട്്ില്്.മാ നനജന്മ്്്്
സ്്്്ഡീസിന്രോയിട്്ില്്.പരഷ്്നെയ്്്ന്്കർമങ്്ൾഎരപ്്
ഴം്ആത്്ാർത്്തരോനെനെയ്്്ക.ഫലംഅരന്േഷിച്്്നെയ്്
ര്ത.്നമ്നക്്നത്്ങ്്ിലം്രപ്രത്േകിനച്്ര്നറകഗ്്ിഷരോ,റി
ോർരോ,അരപ്ീസിരയഷരോരപ്തീഷ്്ിച്്്നെയ്്ര്ത'്'.
മനസിൽസമാധാനത്്ിന്ഒരിെമ്ള്്ത്നൊണ്്ാണ്രര്ീധ
രന്ഇങ്്നനപറയാൻകഴിയ്ന്്ത.്കർമരത്്ട്ള്്നിസീമ
മായആത്്ാർഥതഉണ്്ാവ്ര്പ്ൾ,ബാഹേ്മായരപ്രോഭന
ങ്്ൾതനിനയഇല്്ാതാകം്.സേ്ത്്ംരപ്ജ്്രോൊണ്മത്് 
രംഉണ്്ാരകണ്്ത.്ക്ട്തൽസർരരരഷിപ്റനത്്ട്ക്്്ന്്
തിൽഒര്േിട്്്േീഴെ്ഉണ്്ാകര്ത.്കർമംനമ്്്നെതനന്്ഒര്
രപ്തിനിധാനമാക്രപ്്ൾ,അത്രേനൊര്ഫലംനൊണ്്്േ
രരണ്്തില്്.ആകർമംതനന്്യാണ്രപ്തിഫലം.ജീേിക്്ാന്
ള്്രേതനംരേണ്്എന്്ല്്അർഥം.കർമത്്ിന്അതിന്്്ഫ
ലംഅതിൽനിന്്്തനന്്ലഭിരക്്ണ്്ത്ണ്്്.ഒര്െിരത്ംേര
യക്്്്രപ്്ൾഅതിന്്്േിലയല്്രപ്തിഫലം;ആെിരത്ംസൗ
ന്്രേ്ാത്്കമായ തലത്്ിൽ എരത്ര്ത ്ളം േിജയിക്്്ന്്്
രട്്അതാണ്രപ്തിഫലം.

"അഷ്്രജാലക'ത്്ിനലേിമർരനംേേ്ക്്ികനളയല്്ഉരദ്്
രിച്്ിട്്്ള്്ത;്അത്േേ്ക്്ികള്നെരമലങ്്ിയണിഞ്്്േര്ന്്
െിത്്കനളയാണ്രനരിട്ന്്ത.്േേ്ക്്തയക്്്്രേണ്്ിയാണ്
േേ്ക്്ികനളപരാമർരിക്്്ന്്ത.്ഇക്്ാരേ്ത്്ിൽസ്ഹ്ദബ്
ന്്ംരോക്്ര്നതന്്ാണ്രപ്മാണം.എനന്്രപ്രോദിപ്്ിക്്ാ
ത്്ഒര്കഥനയക്്്റിച്്്എനിനക്്ഴ്താനാേില്്.മ്ന്്്കഥ
കൾത്െർച്്യായിനിരാരനപ്്ട്ത്്്കയാനണങ്്ിൽഞാൻമ്
ന്്്േർഷരത്്ക്്്ആഎഴ്ത്്്കാരന്്്കഥകൾോയിക്്ാ
തിരിക്്്ം.േലിയബാനറ്കൾരോക്്ാരറയില്്.െിലർആ
സ്രത്ിതമായികഥാകാരന്്ാനരസ്ഷ്്ിക്്്കയം്അേർമാ
രത്ംഇനിഎഴ്തിയാൽമതിനയന്്്സ്്ാപിക്്്കയം്നെയ്്്
ന്്്ണ്്്.ഇതിരോട്രോജിക്്ാനാേില്്.



അഹമ്്ോബാേിൽമാസക്്
ധരിച്്ികല്ങ്്്ിൽ5000രപ്പിഴ
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ൈശമ്ീരിൽആദോഗയ്
പപ്വർത്്ൈയക്്്്
ദനദരആപൈ്മണം
തശുീനഗർ:ജമുുുകശമുീരികലഅനനു്ുനാഗിൽകൊ
വിഡു19നിരീകുുണതുുിലുളുുവയുകുുിയിൽനി
നുുുതസുവസാംപുൾലശഖരികുുാൻകെനുുആലോ
ഗയുതപുവർതുുകയകുുുുലനലരആതകുമണം.ആശ
എനുുയുവതികയയാണുഅനനു്ുനാഗികലതപുമുഖ
കുടംുബംവെഞുുിടുുാതകുമിചുുകതനു്ുലേശീയമാധയുമ
ങുുൾറിലപുുർടു്ുകെയതു.ുവിലേശയാതതുനെതുുിയ
കുടംുബാംഗങുുൾേിവസങുുൊയിനിരീകുുണ
തുുിലായിരുനുുു.
പചുുാബികലപെയുാലയിൽകർഫയുുലംഘിചുുവ
കരലോേയുംകെയതുകോലീസുകാരൻആതകുമികുു
കപുുടുുതിനുപിനുുാകലയാണുകശമുീരിൽആലോഗയു
തപുവർതുുകആതകുമികുുകപുുടുുത.ുലനരലതു,ുബദഗുാ
മികലകഷയഖുലുോരയിൽകൊവിഡുപരിലോധന
കകുുതുുിയആലോഗയുതപുവർതുുകരുകെസംഘ
കതുുവീടുുുകാർബദുുികൊകുുിയതുവലിയസംഘ
ർഷതുുിനിെയാകുുിയിരുനുുു.ഇവകരലൊെിപുുികുുാ
കനതുുിയകോലീസിനുലനലരവീടുുുകാർകകലുുറി
ഞുുു.തുെർനുുുലാതുുിചുുാർജുനെതുുിയാണുസം
ഘകതുുലൊെിപുുിചുുത.ു

ഓൺകലൻ
വിവാഹങ്്ൾക്്്
യഎ്ഇ
ദുബായ:ുസചുുാരനിയതനുുുണതുുികുുുസാഹെരയു
തുുിൽവിവാഹങുുൾഓൺവലനിലുകെനെതുുി
കകുുടുകുുാൻയുഎഇസംവിധാനലമർകപുുടുതുുി.
പുലോഹിതനുമായിവിഡിലോലികുുിലുകെബനുു
കപുുടുുാണുഓൺവലൻവിവാഹചുുെങു്ുനെതുുുക.
വിവാഹിതരാകുനുുവർകു്ുഇതിനുളുുതീയതിമു
ൻകുടുുിനിശുുയിചുുുവാങുുാം.ഇതിനുളുുലപപുുറുക
ൾസമർപുുിലകുുണുുതംുഅംഗീകരിലകുുണുുതംുഓ
ൺവലനിലുകെതകനു.ുേപുുതികകെയംുസാകുുി
കകെയംുപുലോഹിതൻവയുകുുമായിതിരിചുുറി
ഞുുിടുുുകണുുനുുുലോധയുകപുുടുുാലലവിവാഹസർടുുി
ഫികുുറു്ുലഭികുുു.കെകസുു്ുുുകമലസജുവെിയാണുവി
വാഹസർടുുിഫികുുറു്ുകൺഫർലമഷൻേപുുതികൾ
കുുുലഭികുുുകകയനുുുംഔലേുോഗികവാർതുുാഏ
ജൻസി"വാം'പറയുനുുു.
ഇനികോരറിയിപു്ുഉണുുാകുനുുതുവകരവിവാഹ
ങുുളംുവിവാഹലൊെനങുുളംുനെതുുികകുുടുകുുു
നുുതുസസക്പൻഡുകെയതുതായിദുബായുലനര
ലതുുതപുഖയുാപിചുുിരുനുുു.വിവാഹതുുികുുുനെപെി
കൾപുർതുുിയായവർകു്ുഏറുുവംുഅടുതുുബ
നുുുകുുകെമാതതുംവചു്ുെെങുുുനെതുുാം.എനുുാ
ൽ,വിവാഹസതകുാരങുുൾനെതുുാനാവികലുുനുുും
നീതിനയുായവിഭാഗംഅറിയിചുുിരുനുുു.ഈസാഹ
െരയുതുുിലാണുയുഎഇനീതിനയുായമതനുുുാലയം
ഓൺവലൻവിവാഹതുുിനുസംവിധാനകൊരു
കുുുനുുത.ു
കൊലോണവയുാപനംതെയാൻകടുതുുനിയ
തനുുുണങുുൊണുയുഎഇയിൽഏർകപുുടുതുുിയിരി
കുുുനുുത.ുദുബായിൽഅവശയുലസവനലമഖലയി
ൽലോലികയടുകുുുനുുവർകുുുംഭകുുണവംുമരു
നുുുംലോലുളുുഅതയുാവശയുകാരയുങുുൾകുുുംലവ
ണുുിമാതതുലമസചുുാരംഅനുവേികുുു.3,700ലലകറ
കൊലോണലകസുകൊണുയുഎഇയിലുളുുത.ുഇ
രുപതുലപർമരിചുുു.

യഎ്സിൽ
കട്ങ്്്ിയത്2.5
ലക്്ംവിേയ്ാർഥിൈൾ

വാഷിങെുൺഡിസി:അെചുുുപുടുുലികനതുുുെർനുുു
വിമാനസർവീസുകൾനിലചുുലപുുൾയുഎസിൽ
കുടുങുുിയതുരണുുരലകുുംഇനുുുയൻവിേയുാർഥിക
ൾ.സർവകലാശാലകൾഅെചുുലോകെനാടുുിലല
കുുുമെങുുാനിരുനുുവിേയുാർഥികൊണുലോസുുുുലു
കെിലംുലോടുുലുകെിലുമായികുടുങുുിയത.ുഇവ
ലോടുമുറികോെിയാൻഅധികുതർആവശയുകപുുടുുി
ടുുുണു്ു.
എനുുാൽ,എലുുാവരംുതതകുാലംനിലവിൽതാ
മസികുുുനുുിെതുുുതകനുുതുെരാൻയുഎസികലഇ
നുുുയൻസുുാനപതിതരൺജീതുസിങുസനുുുനിർ
ലേശിചുുു.അനുുാരാഷ്തെുവിമാനസർവീസുകൾപു
നരാരംഭികുുുനുുതുവകരഇലപുുൾതാമസികുുുനുു
ഇെങുുെിൽതുെരാനാണുനിർലേശം.ഇലതകുുുറി
ചുുുയുഎസ്അധികുതരുമായിെർചുുകൾനെതുുി
വരികയാകണനു്ു500ഓെംഇനുുുയൻവിേയുാർഥിക
ളുമായിഇൻസുുുുതഗുാമിലുകെനെതുുിയലൊൺഫറ
ൻസിങുുിൽഅലദുുഹംപറഞുുു.
വിേയുാർഥികളുകെവിസനീടുുുനുുതംുയാതതുാപു
നഃതകുമീകരണവംുസംബനുുിചു്ുെർചുുകൾനെകുുു
കയാണ.ുതതകുാലംആശകുുലവകണുുനുുുംവിമാന
സർവീസ്തുെങുുുലപുുൾയാതതുയകുു്ുസൗകരയും
ഏർകപുുടുതുുാകമനുുുംസനുുുഅറിയിചുുു.

അഹമുുോബാദ:ുകൊവിഡു
ലോഗികൾവർധിചുുുവരുനുുപ
ശുുാതുുലതുുിൽനിർലേശങുു
ൾലംഘികുുുനുുവർകകുുതിലര
കർശനനെപെികയടുകുുാൻ
അഹമുുോബാദുമുനിസിപുുൽ
കൗൺസിലികുുുതീരുമാനം.
പുറതുുിറങുുുനുുവർമാസക്ുധ
രിചുുികലുുകുുിൽ5000രുപപിെയ
െലകുുണുുിവരംു.അകലുുകുുിൽമു
നുുുവർഷംജയിൽശികുു.പക
ർചുുവയുാധിതപുതിലോധനിയമ
തപുകാരമാണുഈശികുുനിശുു
യിചുുകതനു്ുമുനിസിപുുൽകമുുി
ഷണർവിജയുകനതഹുപറ
ഞുുു.
ഇനുുുരാവികലആറുമുത
ലാണുനഗരതുുിൽമാസക്ുധ
രികുുണകമനുുതുനിർബനുുമാ
കുുുനുുത.ുവീടുകെിൽനിർമിചുു
മാസക്ുകൾധരികുുാം.അതംു
ലഭയുമായികലുുകുുിൽതുവാല
കൊണു്ുമുകുുുംവായംുമുടുക
കയകുുിലംുലവണകമനു്ുഅലദുു
ഹംഅഭയുർഥിചുുു.ഗുജറാതുുിൽ
ഏറുുവംുകുടുതൽലോഗബാധി
തരുളുുതുഅഹമുുോബാേിലാ
ണ.ുഇനുുകലലോഗംസുുിരീക
രിചുു19ലപരെകുുംകൊതുും
266ലപരാണുനഗരപരിധിയി
ൽ.ഇതുവകര11ലപർഅഹമുു
ോബാേിൽമരിചുുുകെിഞുുു.

ലോഗവയുാപനംതെയാനുളുുക
ഠിനപരിതശുമതുുിലാണുസം
സുുാനസർകുുാരംുതലദുുശ
സുുാപനഅധികുതരംു.
ഗുജറാതുുികലകൊതുും
കൊവിഡുബാധിതർ493ആ
യിഉയർനുുിടുുുണു്ു.23ലപർമരി
ചുുു.ഇനുുകല25ലപർകുുാണു
ലോഗംസുുിരീകരിചുുത.ുഅഹ
മുുോബാദുകെിഞുുാൽഏറുു
വംുകുടുതൽലോഗബാധിതരു
ളുുതുവലോേരയിലാണ-ു95.
സുററു്ു28,ഭാവനുഗർ23,രാ
ജലുൊടു്ു18,പതുുാൻ14എനുുി
ങുുകനയാണുലോഗികൾഇരടുു
യകുുതുുികലതുുിയസുുലങുു
ൾ.സംസുുാനതുുുലോഗംബാ
ധിചുുവരിൽ33ലപർമാതതുലമ
വിലേശയാതതുകെയതുവരായു
ളുുു.32ലപർമറുുുസംസുുാന
ങുുെിൽലോയവരാണ.ു
ബാകുുി428ലപർകുുുംനാടുുി
കലസപുുർകുുതുുിൽനിനുുു
ലോഗംവനുുുഎനുുതുസമുഹ
വയുാപനകമനുുആശകുുയുണുുാ
കുുുനുുുണു്ു.അഹമുുോബാേിൽ
കർശനമായിലോഗംനിയതനുുുി
ചുുികലുുകുുിൽവലിയആപതുുാ
വുകമനുുതിരിചുുറിവിലാണുഅ
ധികുതർ.വയുാപകമായലോതി
ൽ കൊവിഡുപരിലോധനകൾ
നെതുുുനുുുണു്ു.

മനൂൂൂരവയസകൂാരന ൂഒടൂൂകപൂൂാൽ വവണം; 
ആവശയൂം സാധിചൂ്ൂ റെയൂൽവവ
മംുവബ:പശുവിൻപാൽ
അലർജിയുളുുമുനുുരവയ
സുകാരനുരാജസുുാനിൽ
നിനു്ു20ലിറുുർഒടുുകപുുാൽ
എതുുിചു്ുഇനുുുയൻകറയുൽ
ലവ.മംുവബനഗരതുുിൽ
താമസികുുുനുുകുടുുികുുാണു
രാജസുുാനികലസാതേുിയിൽ
നിനുുുകറയുൽലവപാൽഎ
തുുിചുുത.ുകുടുുിയുകെഅമുു
തപുധാനമതനുുുിനലരതദുുുലൊേി
ലോടുെവുീറുുിലുകെനെതുുിയ
അഭയുർഥനകയതുുുെർനുുായി
രുനുുുകറയുൽലവയുകെസ
ഹായഹസത്ം.
ഓടുുിസവംുഅലർജിയുമുളുുമുനുുര

വയസുകാരനുഒടുുകപുുാ
ലംുപയർവർഗങുുളംു
മാതതുമാണുജീവൻനില
നിർതുുാൻആതശുയംു.
പശുവികുുുലോആെി
കുുുലോഎരുമയുകെ
ലോപാൽകുെിചുുാൽ
ജീവൻഅപകെതുുിലാ
വുനുുതതുഗുരുതരമാണു
അലർജി.21േിവസ
ലതുുകു്ുഅെചുുിെൽതപു
ഖയുാപിചുുലോകെമംു
വബമാർകുുറുുിൽഒടുുക
പുുാൽകിടുുാതായി.ഇ

ലോകെകുടുുിയുകെഅമുുതപുധാനമതനുുുി
ലോടുഅഭയുർഥനനെതുുുകയായിരു

നുുു.ഒടുുകപുുാലോഒടുുകപുുാൽകപുുെി
ലോലവണകമനുുായിരുനുുുഅഭയുർഥ
ന.രാജസുുാനികലസാതേുിയിൽനിനുുാ
ണുഇവമംുവബമാർകുുറുുികലതുുുനുു
ത.ുകെിഞുുനാലിനുനെതുുിയഅഭയു
ർഥനതപുധാനമതനുുുിയുകെഓഫിസ്ഇ
നുുുയൻകറയുൽലവകയഅറിയിചുുു.തുെ
ർനു്ുരാജസുുാനിൽനിനുുുെരകുുു
കൊണുുുവരുനുുകതുെയുനിൽപാൽഎ
തുുികുുുകയായിരുകനുുനുുുംകുടുുികുുും
സമാനസാഹെരയുതുുിൽജീവികുുുനുു
മകറുുരുവയുകുുികുുുംപാൽകൊടു
കതുുനുുുംമുതിർനുുഐപിഎസ്ഓ
ഫിസർഅരുൺലോതതുഅറിയിചുുു.
കറയുൽലവഉലേുോഗസുുൻതരുൺജ
യിനംുഅലദുുഹംനദുുിപറഞുുു.

വയസ്107;കൊദോണകയദോൽപ്്ിച്്്
കൊർണീലിയചിരിക്്്ന്്്
ആംസുുുുർഡാം:വലോധികരിലാണുകൊവിഡു
19കുടുതൽമാരകകമനുുാണുഇതുവകരയുളുു
അനുഭവം.അറുപതുവയസിൽതാകെയുളുുവ
രിലംുമരണംസംഭവികചുുകുുിലംുഅവരുകെസം
ഖയുവെകരകുറവ.ുഎനുുാൽ,തുെകുുതുുിലലശ
രിയായപരിെരണംലഭിചുുാൽവലോധികരംു
ലോഗകതുുഅതിജീവികുുുകമനുുുകതെിയികുുു
കയാണുകനതർലൻഡസു.്107വയസുകാരി
കൊർണീലിയറാസാണുതപുായംകൊലോണ
കയലോൽപുുികുുുനുുതിൽകെറികോരുഘെകം
മാതതുംഎനുുതികുുുഉോഹരണം.
കനതർലൻഡസുികലലോരീഓവർഫെുാകുുീ
യികലനഴസുിങുലോമിലായിരുനുുുകൊർണീ
ലിയയുകെതാമസം.ഇവികെയുളുു40അലനുു
വാസികൾകകുുപുുംപളുുിയിൽതപുാർഥന
യകുകുുതുുിയലപുുൊണുലോഗംപിെികപടുുത.ു
100ഡിതഗുികുുുംമുകെിലായിരുനുുുപനി.കടു
തുുചുമയംു.പരിലോധിചുുലപുുൾകൊലോണ
ലോസിറുുിവ.ുഎനുുാൽ,ഈസമയവംുവലിയ
കുുീണകൊനുുുംഅനുഭവകപുുടുുിരുനുുിലുുകൊർ
ണീലിയയകുു്ു.രണുുാഴെുപിനുുിടുലപുുൾഒരു
അസവുാസുുുയവുമിലുുാകതഎഴുലനുുറുുുനെകുുുനുുു
അവർ.എലുുാേിവസവംുമുടുുുകുടുുിവേവലതുു
ടുതപുാർഥികുുുനുുു.ഇലപുുൾകാരയുമായമരുനുുു
കളുമിലുു.
രണുുാംലോകയുദുുതുുിൽപകകുുടുതുുവിലയും
ലാപഷുീസ്ഈമാസംആേയുംലോഗമുകുതിലന
െിയതുമാധയുമതശുദുുലനെിയിരുനുുു.104കാരനാ
യഇലദുുഹംബുധനാഴെുഒറിലോണിൽതകുുു

പിറനുുാൊലോഷികുുുകയംുകെയതു.ുലനര
ലതു,ുഇറാനിൽ103കാരിയംുയുകകയിൽ
99കാരിയംുഇറുുലിയിൽ95കാരിയംുലോഗമു
കുുിലനെിയിരുനുുു.

പഞ്്ാബിൽകൊലീസ്
ഉദേ്ോഗസ്്ക്്്കൈകവട്്ി
െണുുിഗഡ:ുപചുുകുുറിമാർകുുറുുിൽകർ
ഫയുുപാസ്കാണികുുാൻആവശയുകപുുടുു
തിനുഒരുസംഘംഅതകുമികൾ
കോലീസ്ഉലേുോഗസുുകുുു
വകകവടുുിമാറുുി.രണുുുകോ
ലീസുകാർകു്ുപരുലകുുറുുി
ടുുുമുണു്ു.രകുുകപടു്ുഗുരു
േവുാരയിൽകയറിയഅ
തകുമികളുമായികോലീ
സിനുഏറുുുമുലടുുണുുിവ
നുുു.മണികുുുറുകൾനീ
ണുുതശുമങുുൾകുുുംപരസപ്
രമുളുുകവെിവയപുുുിനംുലശ
ഷംഅചു്ുഅതകുമികെെകുുംഏ
ഴുലപകരഅറസുുുുുകെയതു.ുനിരവധി
ആയുധങുുളംുഗുരുേവുാരയിൽനിനുുു
പിെികചുുടുതുുിടുുുണു്ു.അറസുുുുിലായഒരാൾ
കു്ുകവെികൊണുുപരുകുുുകണുുനുുുംകോ
ലീസ.്
നിഹാംഗമതവിഭാഗതുുിൽകപുുടുുവരാ
ണുഅതകുമികകെനുുുകോലീസ്പറ
ഞുുു.പെയുാലജിലുുയികലസലോറിലാ
ണുസംഭവം.ലോകഡുൗൺനിലനിൽ
കുുുനുുതിനാൽകൊതുുവയുാപാരമാർകുു
റു്ുലവലികകടുുിതിരിചുുിരുനുുു.കർഫയുുപാ
സ്ഉളുുവർകുുുമാതതുമാണുതപുലവശനം.
എസ്യുവിയികലതുുിയനിഹാംഗസം
ഘകതുുമാർകുുറു്ുഅധികുതർതെഞുുു.
പാസ്കാണികുുാൻആവശയുകപുുടുുലപുുൾ
ലഗറുുുംലവലിയംുഇെിചുുുതകർതു്ുഅക
തുുുകയറുകയായിരുനുുു.സംഭവസുുല
തുുുണുുായിരുനുുകോലീസിനുലനലര
യംുഇവർതിരിഞുുു.എഎസഐ്ഹർ
ജീതുസിങുുികുുുവകഇവർവാളുകൊ
ണു്ുകവടുുിമാറുുി.ഇരുെതകുവാഹനതുുിലാ
ണുഎഎസഐ്കയരജീതദുുുആശുപതതുി
യിൽതപുലവശിപുുിചുുത.ുപിനുുീടുശസത്തു
തകുിയകുുായിെണുുിഗഡിലലകുുുമാറുുി.
രാവികല6.15ഓകെയായിരുനുുുസംഭവം.

പെയുാലയിൽനിനു്ു25കിലോമീറുുലോ
െംഅകകലബൽലബരതഗുാമതുുിലുളുു
നിഹാംഗകളുകെഗുരുേവുാരയിലലകുുാ
ണുഅതകുമികൾരകുുകപടുുത.ുപ
െയുാലലോൺഐജിജതീദുുർ
സിങുഔലാകുുികുുുലനതു
തവുതുുികലതുുിയവൻകോ
ലീസ്സംഘംഗുരുേവുാരവ
െഞുുു.ഒരുകിലോമീറുുർ
അകകലവചു്ുജനങുുകെതെ
ഞുുായിരുനുുുകോലീസ്ഓ
പുുലറഷൻ.മാധയുമതപുവർതുു
കകരയംുഗുരുേവുാരയകുുുുസമീ
പലതുുകുുുകെതുുിയിലുു.പചുുാബു

കോലീസികലതപുലതുയകഓപുുലറഷൻതരുു
പുുാണുഅതകുമികകെലനരിടുുത.ു
കപലതുോൾലബാംബുകൾ,മുനുുുപിസുുുു
ളുകൾ,വാളുകൾ,എൽപിജിസിലിണുു
റുകൾഎനുുിവഗുരുേവുാരയിൽനിനുുു
പിെികചുുടുതുുതായികോലീസ്പറഞുുു.
കീെെങുുാൻവമകുുിലുകെആവശയുകപുു
കടുുകുുിലംുഅതകുമികൾനിരസികുുുകയാ
യിരുനുുുകവനു്ുപചുുാബുഡിജിപിേിന
കർഗുപതുപറഞുുു.തഗുാമമുഖയുൻഅെ
കുുംഏതാനംുനാടുുുകാരംുഗുരുേവുാരയി
ൽകയറിഅതകുമികലോടുകീെെങുുാൻ
ആവശയുകപുുടുുു.കോലീസ്അകതുുുകയ
റിയാൽനിറകോെിചു്ുപാെകവാതക
സിലിണുുറുകൾകോടുുികുുുകമനു്ുഅതകു
മികൾഭീഷണിമുെകുുി.ഇതിനുലശഷ
മാണുപരസപ്രമുളുുകവെിവയപുു്ുനെനുു
കതനു്ുഡിജിപി.
ഗുരുേവുാരയിൽകയറിയകോലീസ്
അവികെമരയുാേവിടു്ുഒനുുുംകെയതുിടുുി
കലുുനു്ുപചുുാബുസക്പഷയുൽെീഫുകസ
തകുടുുറികക.ബി.എസ.്സിദുുുപറഞുുു.ഗു
രുേവുാരയകുുുുളുുിൽസത്തുീകളംുകുടുുിക
ളംുഉണുുായിരുനുുു.അവകരലുുാംസുര
കുുിതരാണ.ു

ആകകുമികളെഗുരുദവുാരയിൽകയറിഏറുുുമുടുുലിലുളെപിെിചുുു

മാസക്്ഉപയോഗിക്്്ക,
വിയവകയത്്ടെ
തിരുവനനുുപുരം:കൊലോണ
വവറസ്വയുാപനകതുുതപുതിലോ
ധികുുാൻുുസഹായകമായമാസക്ു
ഉപലോഗംവിലവകലതുുകെആ
യിരികുുണകമനുുുംഅതികുുുഅമി
തഉപലോഗംപാെികലുുനുുുംഎചു്ു1എ
ൻുു1-കൊലോണസംസുുാനലോഡൽുു
ഓഫിസർുുലോ. അമർുുകഫറുുിൽുു.അെ
ചുുുപുടുുിയസാഹെരയുങുുെിലംുപലെര
കുുുകെ,ലിഫറുു്ു,തിരലകുുറിയകകടുുിെം
തുെങുുിനിരവധിആളുകളുളുുപരിമി
തമായസുുലതുുുംമാസക്ുഉപലോഗി
കുുാം.വിശാലമായസുുലതു്ുഇതികുുു
ആവശയുമിലുു.തുമുുുലപുുഴംുചുമയകുുുു
ലപുുഴംുമതിയായമുൻുുകരുതലുകൾുു
സവുീകരികുുാതുുവരാണുചുറുുിലുമുളുു
കതകുുിൽുുമാസക്ുഉപലോഗികുുണകമ
നുുുംഅലദുുഹംഅറിയിചുുു.
പനി,ശവുാസതെസംഎനുുിവയുളുുവ
രംുകൊവിഡുബാധിതരംുസർുുജികുുൽുു
മാസക്ുഉപലോഗികുുണം.കൊവിഡുപ
രിലോധനയകുുുായിലോകുലപുുഴംു,
മാസക്ുധരികുുാനാകാതുുലോഗബാധി
തകരപരിെരികുുുലപുുഴംുഇതുഉപ
ലോഗികുുാം.ഒറുുതുുവണമാതതുംഉപ
ലോഗികുുാവുനുുസർുുജികുുൽുുമാസക്ു
ലകടുപറുുിയാൽുുമാറുുിപുതിയതുഉപലോ
ഗികുുണം.രണു്ു,മുനു്ുഅടുകുുുകളുളുു
ഇതുുരംമാസക്ുകൾുുസല്തുപ,സപ്ുുാഷ
സ,്തസുവങുുൾുുഎനുുിവയിൽുുനിനുുും
തപുതിലോധികുുുനുുു.ധരികുുുനുുവയുകുുി
യിൽുുനിനുുുംഅണുബാധമറുുുളുുവരി
ലലകകുുതുുുനുുതിലനയംുഇതുതെയു
നുുു.തുണിമാസക്ുകൾുുവീടുുിൽുുതയാ
റാകുുാം.ലോഗലകുുണങുുൾുുതപുകെമാ
കുുാതുുവർുുസംസാരികുുുലപുുലോചുമ
യകുുുുലപുുലോതുമുുുലപുുലോവയുാപി
കുുുനുുലോഗാണുവികനതപുതിലോധി
കുുുനുുതിനുഇവസഹായകമാണ.ുമറുുു
മാസക്ുകൾുുഉപലോഗികുുാതുുസാഹ

െരയുതുുിൽുുഇവനലുുതാണ.ു
സാമുഹയുഅകലംപാലികുുാൻുുതപു
യാസമുളുുസദുുർുുഭങുുെിൽുുമാസക്ുസു
രകുുിതതവുംനൽുുകുനുുു.തപുശനുബാധി
തതപുലേശങുുെിലുളുുവർുുകു്ുപലെരകുുു
കെ,കമഡികുുൽുുലറുുുുർുുലോലുളുുകോ
തുയിെങുുെിൽുുലോലകണുുിവരുനുുസാ
ഹെരയുതുുിൽുുതുണിമാസക്ുകൾുുസ
ഹായകമാണ.ുരണുുുവയസിനുതാകെ
യുളുുകുഞുുുങുുൾ,ശവുാസംമുടുുുെെവ
ർുു,അലോധാവസുുയിലുളുുവർുു,സവു
നുുമായിമാസക്ുഅെികചുുടുകുുാൻുുകെി
യാതുുവർുുഎനുുിവർുുതുണി മാസക്ുഉ
പലോഗികുുരുത-ുലോ.അമർുുവയുകുു
മാകുുി.
സല്തുപ,സപ്ുുാഷസ,്തസുവങുുൾുുതുെ
ങുുിയവതപുതിലോധികുുുനുുതിനുപുറ
ലമവവറസ,്ബാകറുുുീരിയലോലുളുു
95ശതമാനംസുകു്ുമപോർഥങുുലെ
യംുതെയുവാൻുുഎൻ95മാസക്ുകൾുു
സഹായകമാണ.ുവെകരഇറുകിയഇ
തുുരംമാസക്ുകൾുുകോതുജനങുുളുകെ
ഉപലോഗതുുിനുലവണുുിയുളുുതലുു.എ
നുുിരുനുുാലംുഅപുർുുവംെിലർുുഇതുഉ
പലോഗികുുുനുുതായികണുുുവരുനുുു
ണു്ു.ഇതുആലോഗയുപരിരകുുാതപുവ
ർുുതുുകരംുലോഗികളുമായിലനരിടു്ുസ
പുുർുുകുുതുുിലുളുുവരുമാണുഉപലോഗി
ലകുുണുുത.ുഇതുകെലലവറിയതാകണ
നുുുംഅലദുുഹംപറഞുുു.

ദനപ്്ാളിൽമന്്്്
ഇന്്്യക്്ാർക്്്കൊവിഡ്
കാഠമുണുുു:മതപരിപാെികു്ു
ലനപുുാെികലതുുിയമുനു്ുഇ
നുുുയകുുാർകു്ുകൊവിഡ.ുരാജയു
തുുികുുുകതകുുുഭാഗതു്ുബിർ
ഗുചു്ുനഗരതുുിൽമുസുുിംപ
ളുുിയിൽതാമസിചുുിരുനുുവർ
കുുാണുലോഗംസുുിരീകരിചുു
കതനു്ുലനപുുാൾസർകുുാർ.മു
പുുലതുുഴംുനാൽപുുതുുിനാലംു
അപുുതുുഞുുുംവയസുളുുവർ
കുുാണുലോഗംസുുിരീകരിചുുി

ടുുുളുുത.ുഇലോകെലനപുുാെിൽ
ലോഗബാധിതർ12ആയിഉയ
ർനുുു.ഏതപുിൽ15വകരലോ
കഡുൗണിലാണുലനപുുാൾ.പ
ളുുിയിൽതാമസിചുുിരുനുു26
ലപകരകവുാറവുുുനിലാകുുിയി
ടുുുണു്ു.
ലനപുുാെിൽനിനുുുംഇനുുുയയി
ൽനിനുുുമായിനുറുകണകുുി
നാളുകൾപകകുുടുതുുമാർചുുി
കലഒരുമതപരിപാെിയിൽപ

കകുുടുകുുാൻഎതുുിയവരാണു
മുനു്ുഇനുുുയകുുാരുകമനു്ുആ
ലോഗയുമതനുുുാലയവുതുുങുുൾ.
സപതുാരിജിലുുയിലായിരുനുുു
ഈപരിപാെി.ലനപുുാെികല
തുുുനുുതിനു
മുൻപുഇവർനിസാമുേീൻ
തബുലീഗുസലമുുെനതുുിലംു
പകകുുടുതുുിരുനുുതായിതപുാലേ
ശികമാധയുമങുുൾറിലപുുർടു്ു
കെയുുുനുുു.

വിമാനസർവീസ:്
നിർദേശങ്്ള്മായി
സിഐഎസഎ്ഫ്

സവുനുുംലലഖകൻ
മടുുാലചുുരി:കൊവിഡുലോകമാകകനാ
ശംവിതകുുുനുുപശുുാതുുലതുുിൽുുലോ
കു്ുഡൗണിനുലശഷംവിമാനയാതതു
കുുാർകുുായിഒരുലകുുണുുസംവിധാന
ങുുകെസംബനുുിചു്ുലകതദുുുവയുവസായ
സുരകുുാലസന(സിഐഎസഎ്ഫ)ു
സുതപുധാനനിർലേശങുുൾനൽുുകി.
ലോകു്ുഡൗണിനുലശഷംലവുോമഗ
താഗതംപുനരാരംഭിചുുാൽുുവലിയതിര
കുുായിരികുുുംഅനുഭവകപുുടുക.അതി
ലുകെവവറസ്വയുാപനമുണുുാകാതിരി
കുുാനാണുഈനിർുുലേശങുുൾുു.ലകതദുുു
സിവിൽുുഏവിലയഷൻുുമതനുുുാലയതുുി
നാണുഇതുസംബനുുിചുുനിർുുലേശങുുൾുു
ലസനസമർുുപുുിചുുതു.
യാതതുകുുാർകുറഞുുതുരണുുുമണി
കുുുർമുലപുുവിമാനതുുാവെതുുികല
തുുിസുരകുുാപരിലോധനനെതുു
ണം.യാതതുകുുാർകു്ുമാസക്,ുവകയുറ
കൾ,സാനിലറുുസറുകൾഎനുുിവലവ
ണം.വിമാനതുുാവെകവാെങുുെിൽ
വകകഴുകൽസാനിലറുുസറുകൾസുുാ
പികുുണം.വിമാനങുുെിൽയാതതുകുുാർ
കു്ുഇരികുുാൻമതിയായഅകലംഉറ
പുുാകുുണം,സീറുുുകൾമുൻകുടുുിബുകു്ു
കെയുുുലപുുൾതുുകനുുവിശേമായവിവ
രലശഖരണംനെതുുണംതുെങുുിയവ
യാണുസിഐഎസഎ്ഫുനിർലേശങുു
കെനു്ുഡയറകറുുുർജി.എ.ഗണപതിഅ
റിയിചുുു.
സിവിൽഎവിലയഷൻമതനുുുാലയ
തുുിനുസമർപുുിചുുനിർലേശങുുെിൽഎ
വിലയഷൻഅലോറിറുുിഒഫുഇനുുുയ,ഡ
യറകറുുുർജനറൽഒഫുസിവിൽഎവി
ലയഷൻഎനുുിവരുമായിെർചുുകൾനെ
തുുും.തുെർനു്ുവിമാനകപുുനികൾ
കുുുംനിർലേശങുുൾനൽുുകംു.

കർശനസുരകുുാ
സംവിധാനങുുൾവവണം

പശുവിൻപാൽഅലർജിയുളുുകുടുുികു്ുപാൽഎതുുിചുുതുരാജസുുാനിൽനിനു്ു

തിരുവനനുുപുരംമുനിസിപുുൽകോർപുുകേഷനുുുയംുകുടംുബശരുീയുനെയംുകനതുതവുതുുിലുളുുമുനുുാമനതുുജനകീ
യകോടുുൽവളുുകുുെവുഎൻഎസ്ഡിനപുുയിൽധനമശനുുുികോ.െി.എം.കോമസ്ഐസകു്ുഉദഘുാെനംനെയുുുനുുു.

നക.ബി.ജയെശദുുുൻ
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കോറിസ്കോൺസൺ
ആശപ്തത്ിവിട്്്
ലണുുന:പോവിഡുലോഗവിമുകുുനായകബുിടുുിഷ്കപുധാനമ
കനുുുിലോറിസ്ലോണസണആശുപകതുിവിടുുു.തപനുുുജീ
വനരകുുികുുാനകഠിനാധവുാനംപചയതുആലോഗയുകപുവ
രതുുകരകു്ുനനുുിപറഞുുുപോണുുാണുഅലദുുഹംകപുധാന
മകനുുുിയുപടഔലേുോഗികവസതിയിലലകു്ുതിരിചുുത.ുഔ
ലേുോഗികവസതിയിലഅലദുുഹതുുിനുചികിതുുതുടരുപമ
നുുുംഉടനഓെിസിലഎതുുിപലുുനുുുംറിലപുുരടുുുകള.

ആലോഗയുനിലഅതീവഗുരുതരമായതിപനതുുുടരനു്ു
ലണുുനിപലപസനു്ുുലൊമസ്ആശുപകതുിയിലഐസിയു
വിലായിരുനുുുലോറിസ്ലോണസണ.അവലോടുനനുുി
പറയാനഎനികുുുവാകുുുകളലൊരാ.എപനുുുജീവിതം
അവരകുുുകടപപുുടുുിരികുുുനുുു-ലോണസണപറഞുുു.കപു
ധാനമകനുുുികു്ുഇനിയംുവികശുമംആവശയുമാപണനു്ുകബുിടുുി
ഷ്ആഭയുനുുരപസകകുടുുറികപുീതിപലടുുലവയുകുുമാകുുി.

കോവിഡ്ോലത്്്വീട്
മാലിനയ്മ്ക്്മാക്്ാം
തിരുവനനുുപുരം:പോവിഡുജാകഗുതകുുാല
തു്ുവീടുകളമാലിനയുമുകുുമാകുുുനുുതംു
പിനുുുലരണുുശുചിതവുമാരഗങുുപളകുുുറി
ചുുുംഹരിതലകരളംമിഷനപെയസുബ്ുകു്ു
നലവുസംഘടിപുുികുുുനുുു.ഇനുുുനവകിടു്ു
മുനുുുമണിമുതലനാലരവപരയാണുപരി
പാടി.ഉറവിടമാലിനയുസംസ്കരണം,വയു
കുുിശുചിതവും,പൊതുശുചിതവും,ശുചിതവും
സംബനുുിചുുപുതിയമലോഭാവവംുശീല
ങുുളംുതുടങുുിയവിഷയങുുളിലവിശേമാ
യസംശയനിവാരണംഹരിതലകരളംമിഷ
നിപലയംുശുചിതവുമിഷനിപലയംുവിേഗധു
രനലകംു.
facebook.com/harithakeralamissionലപജുസ
നുുരശിചു്ുനലവുകാണാം.

ഹരിതലകരളംമിഷനഎകസുികയുുടുുീവു

നവസ്പചയരലപ
ഴസുണലോ.ടി.എ
ന.സീമശുചിതവുമാ
ലിനയുസംസ്കരണഉ
പമിഷനിപലകണസ
ളടുുനു്ുുഎന.ജഗജീവ
ന,പടകനുികുുലഓ
െിസരപി.അജയ
കുമാര,ശുചിതവുമി
ഷനലകുപാകഗുാംഓെീ
സര അമീരഷഎനുുി
വരപരിപാടിയിലപപങുുടുകുുും.

പോവിഡുവയുാപനപതുുതുുുടരനു്ുവീടു
കളിലനിനുുുളുുമാലിനയുലശഖരണംഭാഗി
കമായിനിലചുുിരികുുുനുുസാഹചരയുതുുില
ഉപലോഗിചുുമാസ്കുകള,നകയുറകള,

അഴുകുനുുപാഴവുസത്ുകുുള,
പുുാസുുുുികുലൊപലഅഴുകാ
തുുപാഴവുസത്ുകുുളഎനുുിവ
നകകാരയുംപചയുുുനുുതുമാ
യിബനുുപപുുടു്ുസംശയനിവാ
രണതുുിനുളുുനിരവധിഅ
ലനുവഷണങുുളലോണിലു
പടലഭികുുുനുുുണു്ു.ഇലതതുട
രനുുാണുനലവുസംഘടിപുുി
കുുാനതീരുമാനിചുുപതനു്ു
ലോ.ടി.എന.സീമഅറിയി

ചുുു.പോവിഡിപനതുുുടരനു്ുഇതരപകരചുു
വയുാധികളഉണുുാകുനുുതുതടയാനവീടംു
പരിസരവംുമാലിനയുമുകുുമാകുുണം.ഇതി
നുളുുലോധവതകുരണംകുടിയാണുഹരി
തലകരളംമിഷപനുുുപരിപാടി.

കൊവിഡ്ശ്ദ്്ീകരിക്്്ന്്ലോകം..!

പോവിഡുകാലംലലാകതു്ുവലിയ
മാറുുങുുളുുസുഷുുികുുാനലപാകു

നുുു.പോവിഡുലരാഗഭീതിമുലംപലരാജയു
ങുുളംു,ഇനുുുയഉളുുപുുപട,ലലാകുഡൗണുുകപു
ഖയുാപിചുുലതാപടജനങുുളുുവീടിനുളുുിലലകുുു
സവുയംവലിഞുുു.ലലാകുഡൗണുുരണുുാഴചു
കുടിവീണുുുംനീടുുുകയാണ.ുഅതുവീണുുുംനീ
ണുുുകുടായകുയിലുു.പപാതുഗതാഗതംരാജയു
തു്ുസജീവമാകാനഇനിയംുകാതുുിരിലകുു
ണുുിവരംു.എലുുാവഴികളംുവിജനമായി.ൊ
കറുുുറികളുുഅടചുുു.നിരമാണലമഖലനിലചുുു.
പതാഴിലുുനഷുുപപുുടുുേിവസകുുുലികുുാരുുസവു
നുുംകഗുാമംലകുുുയമാകുുിനടനുുു.രാജയുതുുി
പനുുുഎലുുാഭാഗതുുുംപാലായനംകണുുു.

പകാലറാണനവറസ്പടരുുനുുകാലതു്ുമ
നുഷയുരുുപലതംുപഠിചുുുപകാണുുിരികുുുനുുു.മ
നുഷയുപനുുുഉളുുിലുുഒളിഞുുുകിടനുുപലനനുു
കളംുപോവിഡുകാലതു്ുപുറതുുുവനുുതാ
യികാണാം.പോവിഡുകാലതു്ുലലാകതുുാ
കമാനംവനുുമാറുുങുുളുുജനങുുളുുലനരിലുുക
ണുുു.ഇനുുുയയിലുുതപനുുഎപനുുലുുാംമാറുുങുു
ളാണുസംഭവിചുുിരികുുുനുുത.ു

കിളികളുുചിലയകുുുുനുുശബുുംലകളുുകുുു
നുുു.ഇനുുപലനവകിടുുുഡലഹിയിലപചറി
പോരുഭുമികുലുകുുമുണുുായലപുുളപകുുിക
ളംുമുഗങുുളംുകുടുുലതുുപടഒചുുയിടുനുുശ
ബുുംനിശബുുതപയലഭേിചുുു.ഈനാടുുുകാരകു്ു
അതുആേയുാനുഭവവുമായി.മുഗങുുളുുഭയമി
ലുുാപതജനവാസലകകനുുുങുുളിലുുഎതുുുനുുു.
ഡലുുഹിയിപലലറാഡുകളിലുുനീലുുഗായുക
പളയംുമാനുകപളയംുകാണാം.ലകരളതുുി
ലംുമറുുുസംസുുാനങുുളിലംുകാടുുുമൃഗങുുളുു
ലറാഡുകളിപലതുുുനുുകാഴചുുുകളുുസാമുഹയു
മാധയുമങുുളിലുുജനങുുളുുകൗതുകലതുാുപട
കാണുനുുു.മുഗങുുളുപടമുഖതു്ുഒരുപപകുു
ചിരിയംുആശവുാസവംുഉണുുായിരികുുും.ഭുമി
യുപടലമലുുമനുഷയുനമാകതുമലുുഅവകാശിക
ളുുഎനുുതിരിചുുറിവുഎടുതുുുപറലയണുുഒ
നുുാണ.ു

ലലാകുഡൗണുുകപുഖയുാപനതുുിലുുരാജയു
പതുുആരാധനാലയങുുളുുജാതിമതവയുതയുാ
സംകുടാപതവിശകുുുനുുവനുഭകുുണംവിത
രണംപചയുുുനുുു.ആരാധനാലയങുുളിലുുഭ
കുുരുുകു്ുകപുലവശനമിലുുാതായിരികുുുനുുു.ആ
ലരാഗയുകപുവരുുതുുകപരഈശവുരതുലയുരായിജ
നങുുളുുഅംഗീകരികുുുനുുകാഴചു.മാനവ
ലസവയാണുമാധവലസവഎനുുവാകയുതുുി
പനുുുഅരഥംജനങുുളുുമനസിലാകുുിയിരികുുു
നുുു.മനുഷയുരപരസപ്രംതിരിചുുറിഞുുിരി
കുുുനുുുഎനുുതാണുഏപറകശുലദുുയം.ആവ
ശയുതുുിനുമാകതുംഭകുുണംകഴികുുാനപലരംു
ശീലിചുുിരികുുുനുുു.ഭകുുണതുുിപനുുുവിലതി
രിചുുറിഞുുിരികുുുനുുു.ആവശയുതുുിനുളുുഭ
കുുണംമാകതുംതയാറാകുുുനുുു,ഭകുുണംപാ
ഴാകുുുനുുതുഒഴിവാകുുുനുുു.

രാജയുതുുിപനുുുവടകു്ുതലയുയരുുതുുിനി
ലുുകുുുനുുഹിമാലയപരുുവതനിരകപളഇലപുു
ള250കിലലാമീറുുരുുദുരതുുുനിനു്ുനഗുുലന
കതുങുുളുുപകാണു്ുകാണാം.അനുുരീകുുമാലി

നയുങുുളുുകുറഞുുതാണുആമലനാഹരേയുശയു
സാെലയുതുുിനുവഴിപയാരുകുുിയത.ുഡലുുഹി
യുപടആകാശകുുാഴചുുുകളുുകു്ുനലുുഅഴകു
വനുുിരികുുുനുുു.ഡലുുഹിയിലുപടകാളകുപട
ലൊപലഒഴുകിയിരുനുുനുുയമുനയിലുുപതളി
നീരാണിലപുുള.യമുനയിപലജലതുുിനുആ
കാശതുുിപനുുുനീലനിറമായിഎനുുത,ുഎകതു
ലോനാളുുലഗാപയുമായിരുനുുനേീസൗനുുരയു
തുുിപനുുുകപുകാശപപുുടലാണ.ുകമുുനികളുുഅ
ടചുുതംു,ജനങുുളുുമാലിനയുംയമുനയിലുുത
ളുുാപനതുുാതുുതംുഅതിനുകാരണമായിരി
കുുാം.മാലിനയുങുുപളലുുാംനീങുുിഎനുുലുുഅ
തിനരഥം.മാലിനയുങുുളുുആഴങുുളിലുുഅടി
ഞുുുകുടിയിരികുുുനുുുഎനുുതാണുസതയും.

പുരാതനനഗരതുുിപനുുുജനവാസതുുിനു
ഭീഷണിയായവായുമലിനീകരണമാണുമ
പറുാുരുവിഷയം.വാഹനങുുളുുനിരതുുുകളി
ലുുനിനു്ുഒഴിഞുുലതാപടവായുമലിനീകര
ണംഗണയുമായികുറഞുുു.വായുമലിനമാ
കുുുനുുപചറുകിടൊകറുുുറികളുുഇലപുാുളുുകപു
വരുുതുുികുുുനുുിലുു.നവംബരുു,ഡിസംബരുുമാ
സങുുളിലുുവയലുകളിലുുകരുുഷകരുുതീയിടുു
ലതാപടഡലുുഹിശവുാസംമുടുുലിപനുുുവകുുിലാ
യി.ചുരുകുുംചിലരഈസമയങുുളിലുുരകുു
ലനടാനമാസക്ുുുകളുുവചു്ുനടനുുിരുനുുു.
പോവിഡുപടരുുനുുലതാപടഭുരിപകുുംആളു
കളംുമാസക്ുധരികുുാനതുടങുുി.ചിലരുുതു
വാലയംുഷാളംുപോണു്ുമുകുുുംവായയംു
മുടിനടകുുുനുുു.

പോവിഡുകാലംകഴിഞുുാലുുജനങുുളുപട
ജീവിതനശലികളുുകു്ുവലിയമാറുുങുുളുുസം
ഭവികുുാനലപാകുകയാണ.ുശുചിതവുതുുിനു
കപുഥമപരിഗണനകലുുപുുികുുാനജനങുുളുുത
യാറാകംു.ഏപറപരിശീലിപുുികുുപപുുടുുനക
കളുുകഴുകുനുുശീലംഉലപകുുികുുിലുു.പപാതു
സുുലങുുളിലുുമാസക്ുുുകളുുഉപലയാഗികുുു
നുുശീലംഉണുുാകംു.സാമുഹികഅകലവംു,
ശാരീരികഅകലവംുസുകുുികുുുനുുകാരയു
തുുിലുുബദുുകശുദുുരാകംു.പരസയുമായിതുപുുു
നുുശീലംകുറയംു.പടുുണങുുളിലുുപരസയുമാ
യിതുപുുുനുുതംുമറുുുംവലിയശികുുയുളുുകു
റുുമായിമാറാനലപാവുകയാണ.ുപരസയുമായി
തുപുുുനുുതുപരസയുമായിമലമുകതുവിസരുുജ
നംനടതുുുനുുതുലപാപലയുളുുദഃുശീലമായി
ജനങുുളുുകരുതുനുുകാലമാണുവരുനുുത.ുമ
േയുാസകുുിയംുമാംസാഹാരശീലവംുപലരംു
ഉലപകുുികുുുംഎനുുാണുഒരുപഠനംപറയു
നുുത.ു

പോവിഡിനുമുനപുഎലപുാുഴംുചുറുുാന
ലപായിരുനുുഒരുകുടുുരുുനമുകുുിടയിലുണുുാ
യിരുനുുു.ഇതരസംസുുാനങുുളംുമറുുുരാജയു
ങുുളംുലകുുുയംവചുുുളുുയാകതുകളുുഇനികഴി
വതംുകുറയകുുുും.സവുനുുംനാടുുിപലകാഴചുക
ളുുകു്ുസമയംകുടുതലുുപചലവഴികുുും.നാടുുി
പലതനതുകലാകപുകടനങുുളുുഎകതുലയാമി
കചുുതായിരുനുുുഎനു്ുതിരിചുുറിയാനലപാ
കുനുുു.ടുറിസംവയുവസായംതകരുുനുുുഎനുു
തുതാതകുാലികംമാകതുമാകംു.വിലേശതു്ുവി
ലനാേസഞുുാരതുുിനുലപായിരുനുുവലിപയാ
രുസമുഹംസവുലേശതുുുതപനുുആനനുും
കാണംു.തീരഥയാകതുകളുുകു്ുകുടുതലുുകപുാ
ധാനയുംഉണുുാകംു.ജാതിയംുമതവംുലിംഗ

വംുലചാേിചുുുളുുതടസങുുളുുആരാധനാലയ
ങുുളുുഉലപകുുികുുും.

സവുനുുംകാരയുംപചയുുാനമികുുജനങുുളംു
പഠിചുുിരികുുുനുുു.മപറുാുരാളുപടസഹായംകു
ടാപതജീവികുുാനസാധികുുുപമനു്ുനപലുാുരു
ശതമാനംജനങുുളുുതിരിചുുറിഞുുതുഈ
ലലാകുഡൗണുുകാലതുുാണ.ുവീടുസവുയംവൃ
തുുിയാകുുിയംുമാലിനയുങുുളുുനീകുുംപച
യതുംുസവുയംപരയുാപതുതയിലലകു്ുജനങുുളുു
എതുുി.വരംുേിനങുുളിലുുസഹായിഇലുുാപത
ജീവികുുാപമനു്ുനപലുാുരുശതമാനംജനങുു
ളംുതീരുമാനികുുും.

ലകരളതുുിപലആലരാഗയുരംഗപതുുപുക
ഴതുുുുനുുകാലംവരാനിരികുുുനുുു.പകാലറാ
ണവയുാപകനാശംവിതറിയഅപമരികുുയി
ലലയംുഇറുുലിയിലലയംുആശുപകതുികളിപല
നഴസുുമാരുുഎകതുആതുുാരഥതലയാപടയാണു
പോവിഡുകാലതു്ുകപുവരുുതുുിചുുതുഎനു്ുതി
രിചുുറിയപപുുടുുിരികുുുനുുു.ലകരളതുുിലുുനിനുുു
ളുുനഴസുിങുസുുുുാെിനുലലാകരാജയുങുുളിലുു
വനഡിമാനഡാണുഉണുുാകാനലപാകുനുു
ത.ുപതാഴിലിലായമുവരുനുുുഎനു്ുഭയപപുുടു
നുുലതാപടാപുുംപതാഴിലവസരങുുളുുപുതിയ
പലലമഖലയിലംുകുടുതലുുഉണുുാകംുഎ
നുുാണുമനസിലാലകുുണുുത.ുലഡാകറുുുരുുമാലരാ
പടാപുുംനിലുുകുുുനുുശമുുളമായിരികുുുംന
ഴസുിങുസുുുുാെിനംുഇനിലഭികുുാനലപാകു
നുുത.ു

രാജയുതു്ുഒലടുുപറപുതിയനിരമാണകപുവ
രുുതുുനങുുളുുകു്ുലകാടികളാണുമാറുുിവചുുിരി
കുുുനുുത.ുപുതിയപാരുുലപമനു്ുുസമുചുുയങുുളംു
കപുതിമകളംുസമ്ാരകങുുളംുനിരമികുുുനുുതു
തതകുാലംഉലപകുുിചുുാലുുതപനുുചുരുങുുിയ
തു30,000ലകാടിരുപപയങുുിലംുലകകനുുുസ
രുുകുുാരിനുപോവിഡുകപുതിലരാധതുുിനംുജന
ലകുുമതുുിനംുഉപലയാഗികുുാം.20,000ലകാടി
രുപയാണുപാരുുലപമനുുുിപനുുുപുതിയപകടുുിട
സമുചുുയതുുിനായിമാകതുംമാറുുിവചുുിരികുുുനുു
ത.ുഅതിസമുുനുുരാജയുങുുളിപലമരണകുുണ
കുുുകളുുനപമുുലബാധയുപപുുടുതുുുനുുതുആയു
ധസംഭരണപതുുകുുാളുുകുടുതലുുഗലവഷണ
രംഗങുുളിലാണുപണംപചലവഴിലകുുണുുപത
നുുാണ.ുസംഹാരസാമകഗുികളുുഒരികുുലംുജീ
വനരകുുാഔഷധങുുളുുകു്ുപകരമാകിലുുഎ
നുുസതയുംമുനുുിലുുകണുുുകഴിഞുുു.

രാജയുംഇലപുാുളുുകുടുതലായിആകശുയി
കുുുനുുതുഡിജിറുുലുുലമഖലപയയാണ.ുജനങുു
ളുുകുടുതലുുസുരകുുിതരാപണനു്ുസവുയംവി
ലയിരുതുുുനുുതുഅവിപടയാണ.ുവാരുുതുുാമാ
ധയുമങുുളംുസാഹിതയു-രാഷ്കടുീയആനുകാ
ലികങുുളംുസവുനുുംവിരലുുതുുുമുുിപലപമാ
നബലിലുുവായിചു്ുതുപതുിയടഞുുതുകുപറ
ലപുുപരങുുിലംുതുടരുമായിരികുുും.അചുുടിലമ
ഖലപയഅതുകാരയുമായിബാധികുുാനസാ
ധയുതയുണു്ു.പപാതുലയാഗങുുളംു,കപുതിലഷധ
ങുുളംു,മീറുുിങുുുകളംുവിഡിലയാലകാണുുെറ
നസ്വഴിയാകംുഎനുുാണുചിലരുുഅഭികപുാ
യപപുുടുനുുത.ുപതളിഞുുആകാശവംുമാലി
നയുമിലുുാതുുഭുമിയംുഓലരാരുതുുരംുസവുനുും
കടമയായിതിരിചുുറിഞുുിരികുുുനുുു.കപുകുതി
പയസംരകുുിലകുുണുുതുമനുഷയുരുപടകടമയാ
പണനുുതിരിചുുറിവാണുഏറുുവംുകശുലദുുയം.

സപ്െയന്ില്്
മരണസംഖയ്
വീണ്്്ംഉയര്ന്്്
മാകഡുിഡ:ുഅഞുുുേിവസംതുട
രുുചുുയായികുറഞുുുവനുുമരണ
സംഖയുവീണുുുംഉയരാനുുതുട
ങുുിയതുസപ്പയനുിലുുആശങുു
ഉയരുുതുുി.ഇനുുപലഅവസാ
നിചുു24മണികുുുറുകളുുകുുു
ളുുിലുുമരിചുുവരുു619.മരണനി
രകു്ു3.7ശതമാനമായിഉയ
രുുനുുു.പമാതുുംമരണസംഖയു
16,972.അലതസമയം,സപ്പ
യനുിലുുലരാഗവയുാപതുികുറ
ഞുുുവരുനുുതായിവിേഗധുരുു
വിലയിരുതുുി.ഈമാസം30
പവരരാജയുതു്ുലലാകു്ുഡൗണുു.
ജപുുാനിലംുലരാഗികളുപടഎ
ണുുംകുടുകയാണ.ുഇനുുപല
714ലപരുുകുുുലരാഗംസുുിരീക
രിചുുു.രാജയുതുുുനിയകനുുുണ
കാലാവധി30വപരനീടുുി.

ചൈന-റഷയ്
അതിര്്ത്്ിഅടച്്്
ബീജിങ:ുനചനയിലുുഇനുുപല
പുതുതായി99ലപരുുകുുുലരാ
ഗംസുുിരീകരിചുുു.ഇവരിലുു77
ലപരംുവിലേശതുുുനിനുുുവ
നുുവരാണ.ുപമാതുുംലരാഗിക
ളുു82,052.മരണസംഖയു3339.ര
ണുുുേിവസമായിമരണംറിലപുാു
രുുടു്ുപചയുുുനുുിലുു.വുഹാനിലട
കുുംപുതിയലകസുകളുുറിലപുാു
രുുടു്ുപചയുുുനുുുണു്ു.നചനയിലുു
ജനജീവിതംസാധാരണനില
യിലലകുുുമടങുുിവരുനുുുപണുു
ങുുിലംുറഷയുയുമായുളുുഅതി
രുുതുുികളുുഅടചുുു.അതിരുുതുുി
പടുുണമായസുയെുിനുുപഹഇ
നുുപലയാണുഅടചുുത.ു

കയ്ാനഡയില്്
75%വവതന
സബസ്ിഡി
ഒടുുാവ:കയുാനഡയിലുുലലാകു്ു
ഡൗണുുകാലതു്ുജീവനകുുാ
പരനിലനിരുുതുുുനുുകമുുനിക
ളുുകുുുശമുുളവിഹിതതുുിപനുുു
75%സരുുകുുാരുുസബസുിഡിന
ലുുകംു.ഇതിനായി5000ലകാടി
യുഎസ്ലഡാളരുുസരുുകുുാരുുസ
ഹായമായിനലുുകുപമനു്ുകപു
ധാനമകനുുുിജസുുുുിനുുലകലഡാ.
രാജയുപതുു90ശതമാനംകമുു
നികളുുകുുുംഈആനുകുലയും
ലഭികുുും.ഇനുുപലകപുതിപകുു
പതുുഅംഗങുുളുമായികുടി
യാലലാചിചുുാണുകപുധാനമ
കനുുുിഇതുസംബനുുിചുുതീരുമാ
നപമടുതുുത.ു

സൗദിയില്്
വോക്്്ഡൗണ്്
ത്ടരം്
റിയാദ:ുസൗേിഅലറബയുയിലുു
നിലനിലുുകുുുനുുലലാകു്ുഡൗ
ണുുഇനിഒരറിയിപുുുണുുാകുനുു
തുവപരനീടുുിയതായിസൗേിഭ
രണാധികാരികപളഉദുുരിചു്ു
സൗേികപുസ്ഏജനുുസിഅറി
യിചുുു.സൗേിയിലുുലരാഗികളു
പടഎണുുംകുടുകയാണ.ുപു
തുതായിമരണംറിലപുാുരുുടു്ുപച
യതുിലുു.

ജലന്്റില്്നിന്്്നനാക്്്നപ്ാ്ള്്250കിനലാമീറ്്ര്്അകലലകാണ്ന്്ഹിമായലപര്്വതനിര.അൻഷ്ല്്നോപപ്

വാഷിങടുണുു:പകാവിഡു19മരണസംഖയുയിലുുശനിയാഴചു
രാകതുിഇറുുലിപയകടതുുിപവടുുിയയുഎസ്കുതിപു്ുതുടരു
നുുു.ഇനുുപലമാകതും2,006ലപരുുമരിചുുു.കഴിഞുുഏതാ
നംുേിവസങുുളായിമരണസംഖയുേിനംകപുതിരണുുായിര
തുുിലധികമാണുലരഖപപുുടുതുുുനുുത.ുആപകമരണസം
ഖയുയിലശനിയാഴചുവപരഒനുുാംസുുാനതുു്ഇറുുലിയായി
രുനുുു.ഇവലരകുുാളുു1140ലപരുുകുടുതലാണുഇലപുുളയു
എസിപലമരണസംഖയു.നയുുജഴസുിയിപലലരാഗികളുപടമാ
കതുംഎണുുംലലാകപതുുമലറുുതുരാജയുപതുുകുുാളംുകുടുത
ലാണ.ുആപകയുളുുഅനുുപതുസംസുുാനങുുളിലുുലവുയാ
മിങുുിലുുമാകതുമാണുമരണംറിലപുാുരുുടു്ുപചയതുിടുുിലുുാതുുത.ു
ആപകയുളുു50സംസുുാനങുുളിലുു42ഉംലലാകു്ുഡൗണി
ലാണ.ു

അതിനിപട,ലരാഗവയുാപനംതടയുനുുതിലുുകടുംപുഭരണ
കുടംവനുുപരാജയമാപണനുുആലരാപണംയുഎസിലുുശ
കുുമാകുകയാണ.ുകടുംപിപനുുുഅധികാരപകുാുതിയംുസാ
മുുതുുികഅതിലമാഹവുമാണുഇലപുാുഴപതുുകപുതിസനുുി
കുുുകാരണപമനു്ുകപുതിപകുുങുുളംുമാധയുമങുുളംുവിമ
രുുശികുുുനുുു.സാമുുതുുികമാനുുുയംമുനുുിലുുകണുുാണുലലാ
കു്ുഡൗണുുകപുഖയുാപനംകടുംപുനവകിപുുിചുുത.ുഎനുുാലുുഇ
ലപുാുളുുഏകലേശം20േശലകുുംലപരുുപകുുങുുിലംുപതാഴിലു
നഷുുമായി.ഇലപുാുഴപതുുസുുിതിതുടരുുനുുാലുുലവനലുുപി
നുുിടുലമുാുലഴകുുുംയുഎസിലുുപകാവിഡുമുലമുളുുമരണ
സംഖയുരണുുുലകുുംകവിയുപമനു്ുആലരാഗയുരംഗപതുുവി
േഗധുരുുപറയുനുുു.അതുപകാണുുുതപനുുനിയകനുുുണങുുളുു
കുടുതലുുകടുപുുികുുണപമനുുാണുഇവരുപടശുപാരുുശ.കപു
സിഡനു്ുുകടുംപുഇതുഅംഗീകരികുുുനുുസാഹചരയുമാണുളുു
ത.ുഈമാസം30വപരകപുഖയുാപിചുുിടുുുളുുനിയകനുുുണങുുളുു
അതിനുലശഷവംുതുടരുുലനുുകുുും.

യുഎസ്സാധാരണനിലയിപലതുുാനുുനവംബരുുഅവ
സാനംവപരകാതുുിരിലകുുണുുിവരുപമനുുാണുപകരുുചുു
വയുാധികപുതിലരാധലമധാവിലഡാ.ആനുുുണിൌസിപറ
യുനുുത.ുഅതിനിപടകപുതിലരാധതുുിനംുചികിതുുയകുുുു
മായിഇനുുുയയിലുുനിനു്ുഇറകുുുമതിപചയതുനഹലകുഡാ
കസുിലലുാുലറാകവുിനുുഎനുുഗുളികയപുകുുതിലരയംുയുഎ
സിലുുവിമരുുശനമുണു്ു.ഇതിപനകുുാളുുെലകപുാപതുിയുളുു
ഔഷധംലഭയുമാപണങുുിലംുഅവയകുു്ുഅനുമതിനലകുു
നുുിപലുുനുുാണുആലകുുപം.

ചോവിഡ്
ബാധിതര്ചടഎണ്്ം
5,30,006
ആചേമരണസംഖയ്
20,6008

കേരളചപാലീസിചന
അഭിനന്്ിച്്്േമലഹാസൻ
തിരുവനനുുപുരം:പോ
വിഡു19കപുതിലോധ
കപുവരതുുനങുുളില
കരമനിരതരാകു
നുുലകരളപപാലീ
സിപനുുുലസവന
ങുുപളകുുുറിചുുു
പോചുുിസിറുുിപപാ
ലീസ്തയാറകുുിയ
"നിരഭയം'എനുുഗാന
വിഡിലോപയഅഭിനനുുി
ചു്ുകപുമുഖനടനകമലഹാസ
പനുുുസലനുുശം.മുഖയുമകനുുുി
പിണറായിവിജയനുഅയചുു
സലനുുശതുുിലുപടയാണുക
മലിപനുുുകപുതികരണം.

പോവിഡുഎനുുമഹാമാ
രിപകുുതിപരമുനുുണിലപുു
രാളികളായിപൊരുതുനുു
ആലോഗയുകപുവരതുുകരുപട
യംുപപാലീസുകാരുപടയംു
ശുചീകരണപൊഴിലാളിക

ളുപടയംുലസവ
നംശുുാഘനീയ

മാണ.ുഅവ
രകു്ുകപു
ലോേനമാ
കുനുുതര
തുുിലുളുു
ഗാനംഏ

പറഅനിവാ
രയുമാണ.ുലകരള

പപാലീസ്തയാറാ
കുുിയഗാനംഅരഥപുരണ
മാണ.ുഗാനംആലപിചുുപപാ
ലീസ്ഉലേുോഗസുുനാപണനുു
തംുഗാനതുുിപനുുുസവിലശ
ഷതയാണ.ുഈസംരഭതുുി
നുപിനുുിലകപുവവരതുുിചുു
പപാലീസ്അധികാരികപള
യംുഅവരുപടഉനുുതമായ
ചിനുുപയയംുകപുലതുയകംഅ
ഭിനനുുികുുുനുുു-കമലഹാസ
ന സലനുുശതുുിലപറഞുുു.

മരണസംഖയ്യില്്
യ്എസ്തചന്്

ഹരിതലകരളംമിഷനപെയസുബ്ുകു്ുനലവുഇനു്ു3നു

പതളിഞുുആകാശവംുമാലിനയുമിലുുാതുുഭുമിയംു
ഓലരാരുതുുരംുസവുനുുംകടമയായിതിരിചുുറിഞുുിരികുുുനുുു.

കോയമ്്ത്്്രില്്
മരിച്്പാലക്്ാട്
സവ്കേശിയ്ചടറ്ട്്്
മാപ്്്പ്റത്്്വിട്്്
പാലകുുാട:ുകഴിഞുുേിവസംലോയ
മുുതുുുരുുജനറലുുആശുപകതുിയിലുു
പോവിഡുബാധിചു്ുമരിചുുപാലകുുാടു
സവുലേശിയുപടറുടു്ുമാപു്ുപുറതുുുവി
ടുുു.കഴിഞുുമാസം25നുവയറുലവേ
നയംുഛരുുദുുിയംുഉളുുപപുുപടയുളുുല
കുുണങുുളുുകണുുതിനാലുുഇയാളുുമ
കലോപൊപുുംകാറിലുുസഞുുരിചു്ുപാ
ലകുുാടുലകു്ുമിലോസപ്ിറുുലിലുുചി
കിതുുലതടി.27നുപാലകുുാടുഡയബ
റുുികുപസനുുുറിപലഗയുാസ്ലകുടാഎ
നുുലകുടാളജിയില.ഈമാസംഒനുുിനു
കണുുുകളുുകു്ുലവേനയംുഅസവുസുു
തയംു.രണുുിനുലോയമുുതുുുരുുഗയുാ
സ്ലകുടാപകയരുുലോസപ്ിറുുലിലുുകപു
ലവശിപുുിചുുു.

അഞുുിനുഉചുുലോപടപനഞുുുലവേ
നഅനുഭവപപുുടു്ുലോയമുുതുുുരി
പലപചനനുുലോസപ്ിറുുലിലുുകപു
ലവശിപുുിചു്ുപവനുുുിലലറുുറില.

പിടിചച്്ട്ത്്
വാഹനങ്്ള്്
തിരിച്്്നല്്കം്
തിരുവനുുപുരം:ലോകു്ുഡൗ
ണുുലംഘനവുമായിബനുുപപുു
ടുുുപിടിപചുുടുതുുവാഹനങുുളുു
താതകുാലികമായിവിടുുുന
ലുുകാനുുസംസുുാനപപാലീസ്
ലമധാവിലോകനുാഥുപബഹറ്
എലുുാജിലുുാപപാലീസ്ലമധാ
വിമാരുുകുുുംനിരുുലേശംനലുുകി.
ആവശയുപപുുടുലപുുളുുവാഹനം
ഹാജരാകുുാപമനു്ുഎഴുതിവാ
ങുുിയലശഷമാകംുവിടുുുന
ലുുകുക.

ആേയുംപിടിപചുുടുതുുവാഹ
നങുുളുുആേയുംഎനുുകകുമതുുി
ലായിരികുുുംമടകുുിനലുുകുനുു
ത.ുവാഹനഉടമകളിലുുനിനു്ു
പിഴഈടാകുുുനുുതുസംബ
നുുിചു്ുഅഡവുകുുറു്ുജനറലിലുു
നിനു്ുനിയലോപലേശംലഭിചുു
ലശഷംതീരുമാനപമടുകുുുപമ
നു്ുസംസുുാനപപാലീസ്ലമ
ധാവിഅറിയിചുുു.
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സാമ്്ത്്ിരം

CM Y K

പി.വി.ബാല്

"വികപ്തി'എന്്എണ്്യില്്നിന്്്റോ.
ൈി.പി.സിദ്്ന്്ആരംഭിച്്പരീക്്ണ

ത്്ില്്നിന്്്ള്്ശ്ഭരരമായത്െക്്ം.തവ്ക്്്
റോഗങ്്ള്്ക്്്കപ്തിൈിധിയായി"റോലയില്്'
ക്ടം്ബക്്ാര്്ഉപറോഗിച്്ിര്ന്്"ൈികപ്തി'യ്
കെറെര്ൈരള്്റെര്്ത്്്ള്്റോപ്്്എന്്ആ
ശയത്്ില്്നിന്്ാണ്കമഡിമിക്സിക്്്പിറ
ൈി.കെവന്്യികലഅയനാൈരകത്്ൈീട്്ില്്
സിദ്്നം്ഏതാനം്സഹായിരളം്റെര്്ന്്ാ
ണ്കെറിയറോതില്്റോപ്്്നിര്്മാണംത്െ
ങ്്്ന്്ത.്
ഇന്്്50ൈര്്ഷങ്്ള്്ക്്ിപ്്്റംഉതപ്ന്്വൈ

ൈിധയ്ൈതക്്്രണത്്ിക്്്ച്ൈട്പിെിച്്്റമഖല
യികലഒന്്ാംനമ്്ര്്സാന്്ിധയ്മായിമാറിയിരി
ക്്്രയാണ.്
യകന്്്ൈതര്രണത്്ിക്്്രാലഘട്്ത്്ിലം്

വരകൊണ്്്നിര്്മിക്്്ന്്റോപ്്്രള്മായി
ഈറമഖലയില്്മ്ന്്നിരയില്്ത്െര്ൈാന്്കമ
ഡിമികസ്്എന്്കബ്ാന്്ഡിന്രഴിയ്ന്്്എ
ന്്ത്മാകനജക്മ്്്ിക്്്ൈിജയമാണ.്
കതറക്്ഇന്്്യയിലം്ൈെറക്്ഇന്്്യയിലം്ഒ

റരറോകലൈിപണിയ്ള്്കമഡിമികസ്ിക്്്
കതറക്്ഇന്്്യന്്ൈിപണിക്്്റനത്തവ്ംന
ല്്ക്ന്്ത്എൈിഎകര്്പ്്്ംൈെറക്്ഇന്്്യന്്
ൈിപണിക്റനത്തവ്ംനല്്ക്ന്്ത്റോളയില്്
കര്്പ്്്മാണ.്
േക്്ിറണന്്്യന്്ൈിപണിഎൈിഎകര്്പ്്്സാ

രഥിഎ.ൈി.അന്പിക്്്ഉെമസ്്തയിലാണ.്
ആയ്ര്്റൈേെിരിത്്യക്്്്ംആറോഗയ്രരമാ
യഭക്്ണത്്ിനം്കപ്ശസത്മായ"സഞജ്ീൈ
നം'കബ്ാന്്ഡം്എൈിഎമ്്ിറ്്്താണ.്

വവവിധയ്വതക്രണം
കമഡിമികസ്്ക്്ാസിക്എന്്ഒകോറ്്ഉതപ്ന്്
മാണ്േീര്്ഘരാലംൈിപണിയില്്എത്്ിച്്ിര്
ന്്ത.്ത്െര്്ന്്്,1990രളിലാണ്റോപ്്ിക്്്
ൈിൈിധവൈൈിധയ്ങ്്ള്്ൈിപണിയില്്എത്്ി
ച്്്ത്െങ്്ിയത.്ഇറപ്്ള്്കമഡിമികസ്്ക്്ാസി
ക്്ിന്പ്റകമ,കമഡിമികസ്്ഗ്്ിസറിന്്,കമഡി
മികസ്്സാന്്ഡല്്,കമഡിമികസ്്ഹാന്്ഡ്ൈാ
ഷ്എന്്ീഉതപ്ന്്ങ്്ളം്ൈിപണിയികലത്്്
ന്്്ണ്്്.കമഡിമികസ്ിന്കതറക്്ഇന്്്യയില്്
മാകത്മായിആറ്പ്്ാന്്്്രളാണ്ഉള്്ത.്ഓറോ
പ്്ാ്്്ിലം്ഏരറേശം100,000റോപ്്്രള്്കപ്
തിേിനംനിര്്മിക്്്ന്്്.
കതറക്്ഇന്്്യയില്്മാകത്ംകപ്തിമാസം850

െണ്്റോപ്്ിക്്്ഉതപ്ാേനമാണ്നെക്്്ന്്ത.്
ഭക്്്യൈയ്ൈസായറമഖലയില്്ച്ൈട്റപ്്ിക്്ാന്്
കപ്മ്ഖരറിപൗഡര്്കബ്ാന്്ഡായ"റമളം'ഏകറ്്
ട്ത്്്."റരകത്'യില്കെ"കഹയര്്കരയര്്'ഉതപ്
ന്്ൈിപണിയിറലക്്്ംഎൈിഎ.കര്്പ്്്ച്ൈട്
കൈച്്്.െലച്്ികത്നിര്്മാണരംഗത്്്ംസജീൈം.

ആശയങ്്ള്്നൊഴിലാളികളില്്
നിന്്്
കോഴിലാളിരള്കെറനത്തവ്ത്്ില്്റോക്ന്്
ഒര്സ്്ാപനമായതിനാല്്,കോഴിലാളിരള്്മ്
റന്്ട്്്ൈയക്്്്ന്്ആശയങ്്ള്്,രണ്്്പിട്
ത്്ങ്്ള്്എന്്ിൈക്്്കപ്ാധാനയ്ംനല്്രിൈര്
ന്്്.കമഡിമികസ്ിക്്്ഏകറകപ്ൊരത്്ില്ള്്
മിനിറോപ്്്ഇത്്രത്്ില്്ഒരാശയമായിര്
ന്്്.കമഡിമികസ്്റോപ്്ിക്്്ബാറ്ള്്75
കഗ്ാംഭാരത്്ില്ള്്റോപ്്്രളായിമ്റിക്്്
റപ്്ള്്ക്റററയകറകെറിയറോപ്്്രഷണ
ങ്്ള്്ബാക്്ിൈര്മായിര്ന്്്.ഇത്കൊണ്്്എ
ന്്്കെയ്്്ംഎന്്െിന്്യില്്നിന്്്മാണ്മിനി
റോപ്്്എന്്ആശയംജനിക്്്ന്്ത.്
മിനിറോപ്്്എൈികെൈില്്ക്്്ം?കൈറ്കത

സാംപ്്ിങ്്ിന്മാകത്മായിൈിനിറോഗിക്്ാകത
അതില്്നിന്്്ംപ്തികോര്ൈിപണിക്െിര
കണ്്ത്്ാന്്കശ്മിച്്തായിര്ന്്്ആകബ്ാന്്ഡി
ക്്്ൈിജയം.കമഡിമികസ്്മിനിറോപ്്ിന്മാ
കത് മായികെറികോര്മാര്്ക്്റ്്ിങ്െീമികനനി
റോഗിച്്്.1990രള്കെആേയ്ൈര്്ഷങ്്ളിലായി
ര്ന്്്അത.്100റോട്്ല്രള്രളായിര്ന്്്
സ്്ാപനത്്ിക്്്ലക്്്യം.ഇന്്്6000ത്്ിലധി
രംറോട്്ല്രളില്്കമഡിമികസ്്മിനിഇപ
റോഗിച്്്ൈര്ന്്്.

ആയ്ര്്മവദം
തലമ്റരള്്പിന്്ിട്്ആയ്ര്്റൈേപാരമ്്രയ്മ്
ണ്്്.കൊച്്ിയില്്40റൊെിമ്തല്്മ്െക്്ില്്
അതയ്ാധ്നിരസൗരരയ്ങ്്റോകെ70രിെക്്
രറോകെ"സഞജ്ീൈനം'ആയ്ര്്റൈേആശ്പ
കത്ികപ്ൈര്്ത്്നംആരംഭിച്്്.ജീൈിതവശലി
ക്്്അന്റോജയ്മായസൗരരയ്ങ്്ള്്സഞജ്ീ
ൈനത്്ില്്നല്്ക്ന്്്.സാധാരണആയ്ര്്റൈ
േആശ്പകത്ിരളില്്രാണാത്്ഓപ്്ററഷന്്
തിറയറ്്ര്്,മിനിതിറയറ്്ര്്,ബിസിനസ്രാര്്ക്്്
ൈീഡിറോറൊണ്്ഫറന്്സിങ്സൗരരയ്ം,കഗ
യിംറം്,റോഗറം്,കഹല്്ത്്്കസ്്്ര്്,കറ
ററ്്്്റന്്്്രള്്ത്െങ്്ിയൈഇൈികെയ്ണ്്്.െി
രിത്്യക്്്്പ്ര്്ണമായം്പരമ്്രാഗതആയ്
ര്്റൈേരീതിരളാണ്അൈലംബിക്്്ന്്കതങ്്ി
ലം്അറോപ്്തിറോകറ്്്ര്്മാര്കെറസൈന
വം്ലഭയ്മാണ.്
റോഗനിര്്ണയത്്ിന്രക്്പരിറോധന

യം്എക്സറ്റയം്സ്രാനിങ്്്ംഉള്്കപ്്കെയ്

ള്്സംൈിധാനങ്്ള്്ഉപറോഗകപ്്ട്
ത്്്ന്്്.കെവന്്യില്്സഞജ്ീ
ൈനത്്ിന്മ്ന്്്റരകന്്്ങ്്ള്ണ്്്.

സിനിേ
മലയാളം,തമിഴ്ഭാഷരളിലാ
യി25െികത്ങ്്ള്്ഇതിനരം
നിര്്മിച്്്."യ്ഗപ്ര്ഷന്്',"പാ
റലരിമാണിരയ്ം',"കര്ിസത്യ്ന്്
കബ്റേഴസ്'്,"ഗപ്്ി',"റോേ',"ഇ
ഷ്ക'്,"അമ്്ിളി'എന്്ിൈഈ
ബാനറില്്നിര്്മിച്്െികത്ങ്്ളി
ല്െിലതാണ.്മ്ന്്്ൈര്്ഷമായി
"ഇ-4'എ്്്ര്്കെയിന്്കമന്്്്മായി
സഹരരിച്്ാണ്കപ്ൈര്്ത്്നം.

2007-ലാണ്നിര്്മാണരംഗത്്ി
റങ്്ിയത.്51മണിക്്്ര്്കൊണ്്്രെ
നമ്തല്്റിലീസ്ൈകരപ്
ര്്ത്്ിയാക്്ിയ"ൈിശവ്ഗ്ര'്
എന്്െികത്ത്്ില്കെ
ഗിന്്സില്്ഇെംപി
െിക്്ാനായി.
സിനിമയം്
നാെരവം്
ജീൈിത
ത്്ിക്്്
ഭാഗമാ
യിരാ
ണ്
ന്്്.

മ്ഖയ്േനത്്്ിയ്നടദ്രിതാശവ്ാസനിധിയിമലക്്്
സംഭാവനനെയത്്കലയ്ാൺസിലകസ്്ജീവനക്്ാര
കൊച്്ി:രലയ്ാണ്്സിലക്സ്മ്ഖയ്മകന്്്ിയ്കെറൊൈിഡ്ദ്രിതാ
ശവ്ാസനിധിയിറലയക്്്്ഒര്റൊെിര്പസംഭാൈനകെയത്തി
ന്പിന്്ാകലരലയ്ാണ്്സിലക്സ്കര്്പ്്ിക്്്ജീൈനക്്ാരം്സം
സ്്ാനസര്്ക്്ാരിന്സഹായവ്മായ്എത്്ി.
രലയ്ാണ്്സിലക്സ്,രലയ്ാണ്്വഹപ്്ര്്മാര്്ക്്റ്്്എന്്ിൈിെ

ങ്്ളില്് റോലി കെയ്്്ന്് 5000-ത്്ിറലകറ ജീൈനക്്ാരാണ്
17.25ലക്്ംര്പസമാഹരിച്്്മ്ഖയ്മകന്്്ിയ്കെദ്രിതാശവ്ാസനി
ധിയിറലയക്്്്നല്്രിയത.്"കോഴില്്റമഖലഒറട്്കറകൈല്്്ൈിളി
രള്്റനരിട്ന്്ഈസമയത്്്ഇത്്രകോര്സദക്പ്ൈര്്ത്്ിക്്ാ
യ്മ്ന്്വരഎട്ത്്ജീൈനക്്ാര്കെക്ട്്ായമ്തീര്്ച്്യായം്കപ്
ശംസഅര്്ഹിക്്്ന്്്",രലയ്ാണ്്സിലക്സിക്്്കെയര്്മാനം്
മാകനജിങ്്്ഡയറകറ്്്റ്മായെി.എസ.്പട്്ാഭിരാമന്്പറഞ്്്.
റരരളംമഹാകപ്ളയകത്്റനരിട്്റപ്്ഴം്രലയ്ാണ്്സിലക്സ്

കര്്പ്്ിക്്് ജീൈനക്്ാര്് സംസ്്ാനത്്ിക്്് പ്നര്്നിര്്മ്്ാണ
ത്്ിനായ്ഉോരമായ്സംഭാൈനകെയത്ിര്ന്്്.

സ്ക്്ിക്്ണംഇഫയലിങ്
നയ്്ഡല്്ഹി:ആോയനിക്തിഇ-ഫയലിങ്അക്്ൗണ്്ില്്കശ്ദ്്ാ
ല്ൈായിരിക്്ണകമന്്്ംമറ്്ാകരങ്്ിലം്അക്്ൗണ്്്ദ്ര്പറോ
ഗംകെയത്ാല്്റിറപ്്ര്്ട്്്കെയ്്ണകമന്്്ംആോയനിക്തിൈക്
പ്്്ആൈശയ്കപ്്ട്്്.വസബര്്ക്റ്്ക്തയ്പരാതിരള്്ഓണ്്വല
നില്്റിറപ്്ര്്ട്്്കെയ്്ാന്്പരാതിക്്ാകരസഹായിക്്്ന്്തിന്ഇ
ന്്്യാഗൈണ്്കമ്്്ിക്്്https://cybercrime.gov.in/ എന്്വസറ്്്ത
യാറാക്്ിയിട്്്ണ്്്.ആര്്ക്്്ംഈവസറ്്്സന്്ര്്ശിച്്്പരാതിഫ
യല്്കെയ്്ാന്്രഴിയ്ന്്താണ.്
റോഗിന്്കക്രഡന്്ഷയ്ല്രറോമറ്്്തകന്്്കപ്ധാനൈിൈരങ്്റോ
പങ്്ിെര്ത്എന്്്ംആോയനിക്തിൈക്പ്്്മ്ന്്റിയിപ്്്നല്്രി.
ൈക്പ്്ിക്്്കൈബ്റോര്്ട്്ലിറലക്്്റോഗിന്്കെയത്്കൊണ്്്ഒ
ര്ൈയ്ക്്ിയ്കെറോഎ്്്ിറ്്ിയ്കെറോഇ-ഫയലിങ്അക്്ൗണ്്ി
റലക്്്കപ്റൈശിക്്ാവ്ന്്താണ.്ക്ൊകതനിക്തിോയരര്്അ
ൈര്കെആോയനിക്തിറിറട്്ണ്രള്്(ഐെിആര്്)ഫയല്്കെ
യ്്ാനം്ഈസൗരരയ്ംഉപറോഗിക്്ാവ്ന്്താണ.്
റൊൈിഡ്-19രാരണംക്ട്തല്്ഓണ്്വലന്്സംൈിധാന

ങ്്ള്്ആള്രള്്ആകശ്യിക്്്ംഎന്്ിരികക്,്ഓണ്്വലന്്സി
സ്്്്ങ്്ള്്കക്്തിരായആകര്മണവം്ൈര്്ധിക്്ാന്ള്്സാഹെ
രയ്ംനിലൈില്ണ്്്.അതിനാല്്ഒര്മ്ന്്രര്തകലന്്നിലയിലാ
ണ്ഈനിര്്റേശങ്്ള്്ൈച്്കതന്്്ംഒര്മ്തിര്്ന്്ഉറേ്യാഗസ്്
ന്്പറഞ്്്.

വനനതാഴിലനഷ്്ംഉണ്്ാക്നേന്്്മ്ന്്റിയിപ്്്
നലകിഎഫഐ്ഇഒ
നയ്്ഡലഹി:കൊറോണവൈറസ്പരരച്്ൈയ്ാധിമ്ലംഇന്്്യ
യ്കെരയറ്്്മതിറമഖലയില15േശലക്്ംകോഴിലൈസരങ്്ള
നട്്കപ്്ട്കമന്്്കഫഡററഷനഓഫ്ഇന്്്യനഎക്സ്റോരട്്്ഓ
രഗവനറസഷന(എഫ്ഐഇഒ).ഓരഡറ്രളറദ്്ാക്്ിയത്മ്
ലംസമ്്രദ്്ം റനരിട്ന്്തിനാലസാമ്്ത്്ിരപാകക്്ജ്പ്റ
ത്്ിറക്്ണകമന്്്എഫഐ്ഇഒസരക്്ാരിറൊട്ആൈശയ്കപ്്ട്്്.
രയറ്്്മതിഓരഡറ്രള്കെ50ശതമാനംറദ്്ാക്്ിയറോകെനിഷ്
കര്ിയആസത്ിരള്കെ(എനപിഎ)ൈരധനയം്ഈറമഖലകപ്
തീക്്ിക്്്ന്്്കണ്്ന്്്എഫ്ഐഇഒകപ്സിഡ്്്്ശരദ്ക്മാരസ
റഫ്പറഞ്്്.
റൈതനം,ൈാെര,യ്ട്്ിലിറ്്ിരളഎന്്ിൈയ്കെകെലവ്നിര

ത്്്ന്്തിനായിരയറ്്്മതിക്്ാരക്്്കരാൈിഡ്-19കനത്െരന്്്
പലിശരഹിതകപ്ൈരത്്നമ്ലധനൈായപ്നലരാനസരക്്ാ
രതയാറാരണകമന്്്ഓരഗവനറസഷനക്ട്്ിറച്്രത്്്.ൈിൈി
ധഓരഡറ്രള്മായിബന്്കപ്്ട്്നെപെിരളപ്രത്്ിയാക്്്
ന്്തിന്്ഉലപാേനയ്ണിറ്്്രകളപരിമിതമായറോതിലകപ്ൈ
രത്്ിക്്ാനഅന്ൈേിക്്ണം,അല്്ാത്്പക്്ംപലയ്ണിറ്്്ര
ളം്ൈരം്േിൈസങ്്ളിലനിരത്്ാനാൈാത്്നട്്ംറനരിറട്്ക്്ാ
കമന്്്എഫ്ഐഒഒക്ട്്ിറച്്രത്്്.
2020ലആറോളൈയ്ാപാരം13ശതമാനംമ്തല31ശതമാനം

ൈകരഇെിവ്റനരിട്കമന്്്റൈളഡ്റക്െഡ്ഓരഗവനറസഷന
അഭികപ്ായകപ്്ട്്ിര്ന്്്.എംറല്്യീസ്കക്ോൈിഡനറ്്ഫണ്്്ഓര
ഗവനറസഷന(ഇപിഎഫഒ്),എംറല്്യീസ്റസ്്്്റ്്്ഇനഷ്റന
സ്റൊരപ്്ററഷനത്െങ്്ിയഫണ്്്രളിറലക്്്മാരച്്്മ്തലകമ
യ്ൈകരമ്ന്്്മാസറത്്ക്്്ളളഅെവ്രളിലഎഫ്ഐഇഒസ
രക്്ാരിറൊട്ആൈശയ്കപ്്ട്്്.

500 ര ൂപ കൊ ണൂ്ൂ ലോ കം കീ ഴ ട കൂൂി യ
മെഡിെിക്സ്

ഇന്്്50വര്്ഷങ്്ള്്ക്്ിപ്്്റംഉതപ്ന്്വവവിധയ്വതക്്്രണത്്ിന്്്ച്വട്
പിടിച്്്മേഖലയിനലഒന്്ാംനമ്്ര്്സാന്്ിധയ്ോയിോറിയിരിക്്്കയാണ.്
യനത്്്വതക്രണത്്ിന്്്കാലഘട്്ത്്ിലം്വകനൊണ്്്നിര്്േിക്്്ന്്
മോപ്്്കള്ോയിഈമേഖലയില്്മ്ന്്നിരയില്്ത്ടര്വാന്്നേഡിേികസ്്
എന്്നര്ാന്്ഡിന്കഴിയ്ന്്്എന്്ത്ോനനജന്േ്്്ിന്്്വിജയോണ.്

സി.നക.രായജഷ്കുമാര

വജൈവൈൈിധയ്ങ്്ള്കെയം് സാംസ്രാരി
രവൈൈിധയ്ങ്്ള്കെയം്നാൊണ്കബ്സീല്്.അത്
റോകലതകന്്യാണ്ര്െിവൈൈിധയ്വം്.ഇന്്്യയി
റലത്റോകലതകന്്ഓറോസ്്ലത്്്ംഓറോതരം
ഭക്്ണപോര്്ഥങ്്ള്്,ഓറോര്െിരള്്,ഓറോരീതി
രള്്.ഈര്െിക്്്ട്്്രള്കെറമന്്യറന്വഷിച്്ിറങ്്്ര
യാണഇന്്്.ഇൈികെലഭയ്മായൈയ്തയ്സത്ങ്്ളായഎ
ല്്ാഭക്്ണങ്്ളം്ഒര്കപ്ാൈശയ്കമങ്്്ിലം്രഴിക്്ണ
കമങ്്ില്്ഒര്മാസംതിരയാകതൈരം്.
എങ്്ിലം്അൈയില്്ഏറ്്വം്കപ്ധാനകപ്്ട്്ത്രഴി

ക്്്ൈാന്്ഭാഗയ്ംലഭിച്്്.സാറോറോയികലകപ്ശസത്
മായ ഒര് റോട്്ലാണ്ഫിയാറ്്ിയാറോപറങ്്ക്്.
കബ്സീലിയന്് നാെന്് ഭക്്ണങ്്ള്കെ റരോരമാ
ണിൈിെം.ഒര്േിൈസംഉച്്റോകെഇൈികെകയത്്ി.
ഭക്്ണൈിഭൈങ്്ള്കെസ്പ്്ര്്മാര്്ക്്റ്്്എന്്്റൈ
ണകമങ്്ില്്ഇതികനൈിറശഷിപ്്ിക്്ാം.റോട്്ലില്്
രയറ്റ്പ്റഴനമ്ക്ക്ര്രാര്്ഡ്തരം്.ഇതില്്
ബാര്്റൊഡ് റരഖകപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ണ്്്. ഉച്്യായതി
ലാല്്കോകഫയക്്്ായിര്ന്്് കപ്ാധാനയ്ം.നിരൈ
ധിൈിഭൈങ്്ള്്റമശയില്്നിരത്്ിൈച്്ിരിക്്്ന്്്.
ഏതാണ്്്ന്റോളംൈയ്തയ്സത്രറിരള്്.ഇതില്്പ
ച്്ക്്റിൈിഭൈങ്്ളം്റൊണ്്കൈജിററ്്റിയന്്ൈിഭൈ
ങ്്ള്മ്ണ്്്.റൊണ്്കൈജിററ്്റിയന്തകന്്മ്ന്്ത്
ക്്ം.കൈജിററ്്റിയന്്എന്്്പറയ്ന്്ത്എന്്ിക്്്
കോകക്്റോക്ററ ഇലരളം് രിഴങ്്്രളം് രാ
യര്ളം്ഒകക്്കൈട്്ിക്്ണ്്ിച്്ിട്്ിരിക്്്ന്്ൈിഭൈങ്്
ളാണ.്
റൊക്്ിയറപ്്ള്്നാട്്ില്്ലഭിക്്്ന്്ഭക്്ണങ്്

കോന്്്ംരാണ്ന്്ില്്.ഓറോന്്ിക്്്യം്റപര്ര
ളാരകട്,്റോര്്ച്്്ഗീസില്ള്്തം്.രണ്്്രള്്പറലെ
ത്്്ംപരതിയറപ്്ള്്ോആശവ്ാസമായി;റോറ്ബ
സ്മതി അരികൊണ്്്ണ്്ാക്്ിയ റോറില്്നിന്്്
ച്ട്കോങ്്്ന്്്.ക്കെപയറ്രറിയം്ഇരിപ്്്ണ്്്.
അട്ത്്്കെന്്്.പയറ്രറിതകന്.്എന്്ാല്്,അ
തില്്ഇറച്്ിക്്ഷണങ്്ളം്മറ്്്ംകോങ്്ിക്്ിെക്്്
ന്്്. കശ്്ൊ..രഴിച്്ാല്് ക്ഴപ്്മാക്റോ?ക്കെയ്
ണ്്ായിര്ന്്യാറോട്റോേിച്്്.അറദ്്ഹംപറഞ്്്
യാകോര്ക്ഴപ്്വ്മില്്.മാകത്വ്മല്്,ഇൈികെൈര്
ന്്ൈരാരം്ഈപയര്്രറിക്ട്്ാകയഇറങ്്ിറപ്്
രാന്്പാെില്്റക്ത.അത്ആൈിഭൈറ്ത്ട്കെയ്്്
ന്്അനാേരൈാക്മറക്ത.അകതന്്ാപ്്ാ..അങ്്കന
കോര്െട്്ം. കബ്സീലികലഏറ്്വം്പാരമ്്രയ്മ്ള്്
ൈിഭൈമാണ്ഇത.്  റപര്പയറ്രറിഎന്്ല്്. റഫ
യഷ്്ൈാേ.മലയാളീരരിച്്്പറഞ്്ാല്്പയര്്ബിരി
യാണി.രറ്ത്്തം്കൈള്ത്്ത്മായൈലിയപയ
റ്മണിരളാണ്റഫയഷ്്ൈാേയികലകപ്ധാനറെര്
ൈ.പയര്്എന്്തിന്റഫയഷ്ാംഎന്്ാണ്റോര്്ച്്്
ഗീസ്നാമം.റോര്്ച്്്ഗീസ്രാര്്കബ്സീലികലത്്ിയ
റപ്്ള്്ഇൈികെകയത്്ിച്്അെിമരള്്ക്്്കൊട്ത്്
ൈിഭൈമായിര്ന്്റക്തറഫയഷ്്ൈാേ.
മ്ഗങ്്ള്കെനല്്ഇറച്്ിലഭിക്്്ന്്ഭാഗങ്്ള്്മ്

ഴ്ൈന്്റോര്്ച്്്ഗീസ്രാര്്രഴിക്്്റ്പ്ള്്അെിമ
രള്്ക്്്നല്്രിയിര്ന്്ത്മ്ഗങ്്ള്കെെങ്്്ംക്െ
ലം്കെൈിയം്രഴ്ത്്്കോകക്്യായിര്ന്്്.അൈ
കയല്്ാംക്െിഎട്ത്്്പയറികൊപ്്ംറെര്്ത്്്റൈ
ൈിച്്്നല്്രി.ഇത്പില്്ക്്ാലത്്്കബ്സീലികലകപ്
ധാനൈിഭൈമായിമാറി.ഇറപ്്ള്്കെൈിയം്ക്െലം്
ഒന്്്മല്് പയറികൊപ്്ം ഉപറോഗിക്്്ന്്കതന്്്
മാകത്ം.മറിച്്്നല്്ഇറച്്ിയാണ്ഉപറോഗിക്്്ന്്
ത.്റോറിന്അറോസ്എന്്ാണ്റോര്്ച്്്ഗീസ്റപ
ര.്അറോസികൊപ്്ംറഫയഷ്്ൈാേയം്ഒഴിച്്്.ച്

റ്്്ംൈിൈിധതരത്്ില്ള്്ഇറച്്ിക്്റിരളം്ഇറച്്ി
ൈറത്്തം്മീന്്വക്ഫയ്കോകക്്ഇരിപ്്്ണ്്്.മ്രി
യിറച്്ിയാണ്കബ്സീലികലമകറ്്ര്കപ്ധാനആഹാ
രം.രാര്്ണിജിറോയിഎന്്ാണ്മ്രിയിറച്്ിക്്്
റോര്്ച്്്ഗീസില്്പറയ്ന്്ത.്മ്രിയിറച്്ികൊണ്്്
ണ്്ാക്്്ന്്പര്്റമഷിയാനയാണ്മകറ്്ര്കപ്ധാന
ആഹാരം.ഇറച്്ിൈളകരകെറ്തായിഅരിഞ്്്കോ
മാററ്്റോസം്െീസം്റെര്്ത്്്കഗ്ില്്ഡാക്്ിഎ
ട്ത്്ഭക്്ണംഅതാണ്പര്്റമഷിയാന.
മ്രിയിറച്്ിക്്്ൈലിയകപ്ാധാനയ്ംകബ്സീലില്്ഉ

ള്്തിനാല്്കപ്ധാനക്ഷിമ്രിൈളര്്ത്്ലാണ.്ഒര്
രിറോമ്രിയിറച്്ിക്്്ഇൈികെ18റിയാല്്ൈിലൈര്
മറക്ത.ഏതാണ്്്540ര്പ.പലരവ്ാളിറ്്ിയില്ള്്മ്
രിയിറച്്ിയ്ണ്്്.ഇട്പ്്ിറൊട്റെര്്ന്്്ള്്ഭാഗത്്ി
നാണ്ഏറ്്വം്ക്ട്തല്്ൈില.കോട്്ട്ത്്്പറങ്്ക്്
എക്ന്ര്ൈിഭൈമിരിക്്്ന്്്.റൊഴിയിറച്്ിഅരച്്്
റോതമ്്്റോശയ്ക്്്നട്ൈില്്ൈച്്്ഉര്ട്്ികയട്ത്്്
ൈറ്ത്്ണ്്ാക്്്ന്്ഇനമാണിത.്പന്്ിയിറച്്ിൈറ്
ക്ത്ട്ക്്്ന്്താണ്മകറ്്ര്കപ്ധാനൈിഭൈം.ഇളം
പന്്ിരള്കെഇറച്്ിറയഇൈര്്ഉപറോഗിക്്്.കലയ്
റോൈഎന്്്റപര.്
കൊഷീഞ്്എക്ന്ര്ഐറ്്വ്മ്ണ്്്.രിഴങ്്്ം

റൊഴിയിറച്്ിയം്അരച്്്ഉര്ട്്ിഎണ്്യക്്്രത്്ിട്്്
ൈറ്ക്ത്ട്ക്്്ന്്താണ്കൊഷീഞ്്.ഇറ്്ാലിന്്ഭ
ക്്ണമായമക്്റോണിയം്ഇൈികെകപ്ൊരത്്ില്
ണ്്്.അരച്്മ്രിയിറച്്ിക്ക്പ്്ംകെറിയറോതില്്
എരികോകക്്റെര്്ത്്്ണ്്ാക്്്ന്്ൈിഭൈമാണിത.്
ആൈശയ്മ്ള്്സാധനങ്്ള്്എട്ത്്്രഴിച്്്.ര്െി
വൈൈിധയ്ത്്ിക്്്ഉജവ്ലമാത്രയാണ്കബ്സീലിയ
ന്്ഭക്്ണങ്്ള്്.ഓറോന്്്ംഒന്്ികൊന്്്കമച്്ം.ൈ
ളകരശ്െിയായം്വ്ത്്ിയായം്മാകത്റമഅൈര്്ഭ
ക്്ണംപാരംകെയ്്്.
വ്ത്്ിഹീനമായപാരംകെയത്ാല്്ൈലിയശിക്്

യായിരിക്്്ംലഭിക്്്ന്്ത.്ഒട്ൈില്്ഭക്്ണകമല്്ാ

കമട്ത്്തിന്റശഷംഅകതകത്കയന്്്ത്ക്്ിയാണ്
ൈിലനിശ്്യിക്്്ന്്ത.്നമ്്്കെഐഡ്്്ിറ്്ിക്്ാണ്
ആേയ്ംഒര്രാര്്ഡ്നല്്ക്ന്്ത.്ഈരാര്്ഡ്കൊട്
ത്്ാല്്നാംഎകത്റത്്ളംരഴിച്്്കൈന്്്രൗണ്്റിലി
രിക്്്ന്്യാള്്ക്്്മനസിലാകം്.മലയാളത്്ിക്്്ൈി
ഭൈങ്്ളം്സ്ലഭംറരരളത്്ില്്നാംകപ്ിയറോകെര
ഴിക്്്ന്്പലഭക്്ണവം്ഇൈികെയ്മ്ണ്്്്.രപ്്യ്
കെ(മരച്്ീനി) ജന്്ാനാട്തകന്് കബ്സീലാണ.് മഞ്്ി
റോക്്എന്്ാണ്രപ്്യക്്്്ഇൈിെത്്്രാര്്പറയ്
ന്്ത.്ക്ൊകതരപ്്ങ്്അഥൈാപപ്്ായ(മമ്്ാവ)്,മാ
ങ്്-മാങ്്,റതങ്്-റൊക്്്എന്്ിൈയം്ഇൈികെലഭി
ക്്്ം.കൈളികച്്ണ്്യക്്്്പരരംകൊളസ്റക്ൊള്്രഹി
തറോജഓയിലാണ്ഇൈിെത്്്രാര്്ഉപറോഗിക്്്
ന്്ത.്ഒലികൈണ്്(അകസയച്്്്ി)യം്ധാരാളമായിഉപ
റോഗിക്്്ന്്്.കബ്സീല്്രാപ്്ിയാണ്ഏറ്്വം്ര്െി
രരം.നമ്്്കെനാട്്ില്്ക്്ിട്്്ന്്രാപ്്ിയ്മായിര്െി
യില്്അെിമ്െിൈയ്തയ്ാസമ്ണ്്്.നല്്രട്പ്്മാണ.്രാ
പ്്ികപ്്െിക്്രറത്്ക്്്ച്ട്കൈള്്കോഴിച്്ാണ്രാ
പ്്ിഉണ്്ാക്്്ന്്ത.്രറഫഎന്്്റപരം്.പാകോഴിച്്
രാപ്്ിക്്്കലയിച്്ിരറഫഎന്്്പറയം്.
പഞ്്സാരയക്്്്അസ്ക്്ര്്ന്്്ംൊയക്്്ഷാഎ

ന്്്മാണ്റപര.്ക്െിക്്ാന്ള്്കൈള്്ത്്ിനാെകക്്
ആഗവ്കയന്്്ം. കബ്സീല്രാര്കെ മകറ്്ര് കപ്ധാന
കപ്്ട്്പാനീയമാണ്ബിയര്്.കൊച്്്ക്ട്്ിരള്്മ്തല്്
സക്ത്ീരള്്ൈകരഇത്പറോഗിക്്്ന്്്.ആല്്ക്്റോ
ള്്ഇല്്ാത്്തം്ഉള്്ത്മായബിയറ്രള്്ലഭയ്മാണ.്
സര്്റൈഷഎന്്ാണ്ബിയറിക്്്റപര.്കബ്സീലില്്
ആഹാരത്്ിക്്്ഭാഗമാണ്മേയ്വം്.പട്്ച്്ാരായംമ്
തല്്ൈിസ്രിൈകരഅൈര്്ഉപറോഗിക്്്ന്്്.നമ്്്
കെനാട്്ില്്പാരമ്്രയ്മേയ്ംരകള്്ങ്്ില്്ഇൈികെവര
പ്്രീഞ്്യാണ.്
രശൈ്ണ്്ിൈാറ്്ിയ്ണ്്ാക്്ന്്മേയ്മാണ്വരപ്്രീ

ഞ്്.കബ്സീലില്്നിന്്്മെങ്്്റപ്്ഴം്ഈര്െിക്്്
ട്്്രള്്നാൈില്ണ്്ായിര്ന്്്.

<മനുഷുയനുജീവികുുാനുുെിരുുവാഹമിലുു,
പിനുനുനുുുകുകികുുറുു്?
ഐപിഎലുുറദുുാകുുിയയകുുും
റൊല്്ക്്ത്്:കൊറോണവൈറസ്ൈയ്ാപനകത്്ത്െര്്ന്്്നീ
ട്്ിൈച്്ഇന്്്യന്്കപ്ീമിയര്്ലീഗിക്്്(ഐപിഎല്്)13ാംപതിപ്്്
പ്നഃരാരംഭിക്്ാന്ള്്സാധയ്തരകളക്്്റിച്്്റോേിക്്്ന്്ൈ
ര്്ക്്് ഉെിതമായ മറ്പെിയ്മായി ബിസിസിഐ കപ്സിഡ്്്്
സൗരവ്ഗാംഗ്ലി.മന്ഷയ്ര്്ക്്്ജീൈിക്്ാന്്റോലം്നിര്്ൈാഹ
മില്്ാത്്ഈസാഹെരയ്ത്്ില്്രായിരമത്്രങ്്ള്്ക്്്എന്്്
കപ്സക്്ിയാണ്ള്്കതന്്് ഗാംഗ്ലി റോേിച്്്. ഇറപ്്ഴകത്്
സാഹെരയ്ത്്ില്്റോരത്്്ഒര്ൈിധത്്ില്മ്ള്്രായിരമ
ത്്രങ്്ള്്ക്്് കപ്സക്്ിയികല്്ന്്് മനസ്്ിലാക്്ാന്്സാമാനയ്
റോധംമതി.
തല്്ക്്ാലം ഐപിഎല്് മറന്്്രളയ്ര' -ഗാംഗ്ലി പറ

ഞ്്്.ഇറോകെഈൈര്്ഷംഐപിഎല്്നെക്്ാന്ള്്സാധയ്
തരളികല്്ന്്്ഏതാണ്്്ഉറപ്്ിക്്ാം.ഈൈര്്ഷംമാര്്ച്്്29ന്ആ
രംഭിറക്്ണ്്ിയിര്ന്്ഐപിഎല്്, കൊറോണഭീതികയത്െ
ര്്ന്്്ഏകപ്ില്്15റലക്്്നീട്്ിയിര്ന്്്.എന്്ാല്്,ഉെന്്തകന്്
ഈൈര്്ഷകത്്ഐപിഎല്്റദ്്ാക്്ികയന്്്കപ്ഖയ്ാപനമാകം്
ൈരം്േിൈസങ്്ളില്്ൈരിരഎന്്ാണ്ലഭിക്്്ന്്സ്െന.'ഞ
ങ്്ള്് സാഹെരയ്ങ്്ള്് ൈിലയിര്ത്്ി ൈരിരയാണ.് ഇറപ്്ഴ
കത്്അൈസ്്യില്്ഒന്്്ംപറയാനാരില്്.അകല്്ങ്്ിലം്എ
ന്്്പറയാനാണ?്ൈിമാനത്്ാൈളങ്്ള്്ഇറപ്്ഴം്അെഞ്്്
രിെക്്്ന്്്,ആള്രള്്ൈീട്രളില്്നിന്്്പ്റത്്ിറങ്്്ന്്ില്്,
ഓഫിസ്രളം്അെച്്്പ്ട്്ിയിട്്ിരിക്്്ന്്്,ആള്രള്്ക്്്ഒരിെ
റത്്ക്്്ംറോരാന്്നിര്്ൈാഹമില്്.ഇകതല്്ാംക്റഞ്്ത്റമയ്
പക്തിൈകരകയങ്്ിലം്ഇങ്്കനത്െരാനാണ്സാധയ്ത-'ഗാം
ഗ്ലിച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.ഇറപ്്ഴകത്്സാഹെരയ്ത്്ില്്ഒര്ൈിധ
ത്്ില്മ്ള്്രായിരമത്്രങ്്ള്്ക്്്കപ്സക്്ിയികല്്ന്്്ഗാംഗ്
ലിച്ണ്്ിക്്ാട്്ി. 'ഈഅൈസ്്യില്്എൈികെനിന്്ാണ്രളി
ക്്ാന്്താരങ്്കളരിട്്്ര?രളിക്്ാര്്സന്്ദ്്രാകണങ്്ില്്ത
കന്്അൈകരങ്്കനയാകത്കെയ്്്ം?ഗാംഗ്ലിപറഞ്്്.'എന്്ാ
ലായം്ഐപിഎല്്13ാംപതിപ്്ിക്്്ഭാൈിറയക്്്റിച്്്മറ്്്ബി
സിസിഐഭാരൈാഹിരള്മായിക്്്െിസംസാരിച്്ിട്്്ക്ട്തല്്
ൈിൈരങ്്ള്്അറിയിക്്ാം.എങ്്ിലം്കപ്ാറോഗിരമായിെിന്്ി
ച്്ാല്്ഇറപ്്ഴകത്്സാഹെരയ്ങ്്ള്്മന്ഷയ്ര്്ക്്്ജീൈിക്്ാന്്
റോലം്നിര്്ൈാഹമില്്ാത്്റപ്്ള്്രായിരമത്്രങ്്ള്്ക്്്എ
ന്്്ഭാൈി?'ഗാംഗ്ലിറോേിച്്്.

ബര്സീലിന്്്ര്ചിയറിഞ്്്

ബര്സീലിലല പരമ്്രാഗത ഭക്്ണമായ ഫേയഷ്വ്ാദ.

ഈവര്്ഷംഐപിഎല്്
മറധ്ന്ക്്്ക:
സൗരവ്ഗാംഗ്ലി

ധോണി മടങ്്ിവര്ം!
കെവന്:്മ്ന്്ഇന്്്യന്്നായരന്്മറഹന്്സിങ്റോണിയ്കെ
അന്്ാരാകട്്്കര്ിക്്റ്്ിറലക്്്ള്്മെങ്്ിൈരൈികനക്്്റിച്്്ഐ
പിഎല്്ില്്അറദ്്ഹത്്ിക്്്െീമായകെവന്്സ്പ്്ര്്രിങസ്്
ഫിസിറോകതറാപ്്ിസ്്്്ിക്്് നിര്്ണായര കൈളികപ്്ട്ത്്ല്്.
റോണിതിരഞ്്ആത്്ൈിശവ്ാസത്്ിലാണ്ഐപിഎല്്ിന്
തയ്്ാകറട്ത്്ത.്െി20റോരരപ്്ില്്ഇന്്്യക്്ായിരളിക്്ണകമ
ന്്ദ്ഢനിശ്്യത്്ിലായിര്ന്്്അറദ്്ഹം.റോരരപ്്ിന്ള്്
ഇന്്്യന്്സംഘത്്ില്്റോണിഇെംപിെിക്്്കമന്്ാണ്താന്്
കപ്തീക്്ിക്്്ന്്കതന്്്ംസിഎസ്കരഫിസിറോകതറാപ്്ിസ്്്്്
റോമിസിംകസക്്്ൈയ്ക്്മാക്്ി.ഐപിഎഎല്്ിന്ള്്തയ്്ാകറ
ട്പ്്ിക്്്ഭാഗമായിമാര്്ച്്ിലാണ്സിഎസ്കരയ്കെപരിശീലന
രയ്ാംപ്ത്െങ്്ിയത.്ആേയ്കത്്ആഴെ്തകന്്റോണിരയ്ാം
പികൊപ്്ംറെര്രയം്കെയത്ിര്ന്്്.എന്്ാല്്കൊറോണ
വൈറസ്രാജയ്ത്്്പെര്്ന്്്പിെിച്്റോകെരയ്ാംപ്നിര്്ത്്ിൈ
യക്്്്രയായിര്ന്്്.ഐപിഎല്്ിക്്്പ്തിയസീസണിന്മ്
റന്്െിയായിആരംഭിച്്പരിശീലനരയ്ാംപികലകപ്ാക്്ീസ്കസ
ഷനില്്റോണിഏകററനരംൈിക്്റ്്്രാക്്്ന്്ത്താന്്രണ്്ി
ര്ന്്്.രഴിഞ്്10ൈര്്ഷത്്ിനികെആേയ്മായാണ്റോണികപ്ാ
ക്്ീസ്കസഷനില്്ഇങ്്കനകെയ്്്ന്്ത.്റേശീയെീമില്്മെങ്്ി
കയത്്ണകമന്്ദ്ഢനിശ്്യമാണ്റോണിക്്്ള്്കതന്്്ഇ
റോകെതനിക്്്റോധയ്മാവ്രയം്കെയത്തായിസിഎസ്
കരഫിസിറോകതറാപ്്ിസ്്്്്സിംകസക്്്പറഞ്്്.

കപിലിനുപണമുണുുാകും,
ഇനുുയുകുുാരുുഅങുുനെയലു:ു
അകുുരുു
ഇസ്ലാമാബാദ:് കൊറോണ
വൈറസ് ൈയ്ാപനത്്ിനികെ ഇ
ന്്്യപാക്്ിസ്്ാന്്കര്ിക്്റ്്്പരമ്്
ര നെത്്ാകമന്് നിര്്റദ്്ശവ്മാ
യിരംഗകത്്ത്്ിയപാക്്ിസ്്ാ
ന്്കര്ിക്്റ്്്താരംറോയബ്്അ
ക്്റികനൈിമര്്ശിച്്രപില്്റേ
ൈികനതിറര ൈീണ്്്ം അക്്ര്്.
കൊറോണ വൈറസ് ൈയ്ാപന
കത്്കെറ്ക്്്ന്്തിന്ഫണ്്്ര
കണ്്ത്്ാന്് ഇന്്്യയം് പാക്്ി
സ്്ാനം്തമ്്ില്്മ്ന്്് മത്്ര
ങ്്ളെങ്്ിയപരമ്്രസംഘെിപ്്ി
ക്്ാകമന്്്പറഞ്്അക്്റികന
തികരര്ക്്ൈിമര്്ശനവ്മായിമ്
ന്്ഇന്്്യന്്താരംരപില്്റേവ,്
ഐപിഎല്്കെയര്്മാന്്രാജീവ്
ശ്ക്്ത്െങ്്ിയൈര്്രംഗകത്്ത്്ി
യിര്ന്്്. 'ഞാന്്എന്്ാണ്പറ
യാന്്കശ്മിച്്കതന്്്രപില്്ഭായി
ക്്് മനസ്്ിലായിട്്്കണ്്ന്്് റോ
ന്്്ന്്ില്്.കൊറോണവൈറസ്
തീര്്ത്് കപ്തിസന്്ി നിമിത്്ം
റോരൈയ്ാപരമായിഎല്്ാൈരം്
രനത്് സാമ്്ത്്ിരഅരക്്ി
താൈസ്്യാണ്റനരിൊന്്റോ
ക്ന്്ത.് അത്കൊണ്്്തകന്്
റോറോട്റോള്്റെര്്ന്്്നിന്്്
പണം രകണ്്റത്്ണ്് സമയമാ
ണിത.്ൈളകരൈിശാലമായഅര്്ഥ
ത്്ിലാണ്ഞാന്്ഇത്പറയ്ന്്
ത.്ഒര്തരത്്ില്്പറഞ്്ാല്്ഒര്
സാമ്്ത്്ിര പരിഷ്രാരം ത
കന്'്അക്്ര്്ൈിശേീരരിച്്്.
ഇറപ്്ഴകത്് സാഹെരയ്ത്്ി

ല്്റോരകമമ്്ാട്മ്ള്് കര്ിക്്റ്്്
ആരാധരര്്ഈമത്്രകത്്ൈള
കര താല്്പരയ്റത്്കെയാകം്
രാണ്ര.സവ്ാഭാൈിരമായം്നല്്
ൈര്മാനവം്രിട്്്ം.അറദ്്ഹത്്ി
ന്പണംആൈശയ്മികല്്ന്്ാണ്ര
പില്് പറഞ്്ത.്അത് ശരിയാ
ണ.്അറദ്്ഹത്്ിന്പണത്്ിക്്്
ആൈശയ്മ്ണ്്ാരില്്.പറക്,്മറ്്്
ള്്ൈര്കെരാരയ്ംഅങ്്കനയാ
റോ?എക്്്നിര്്റദ്്ശംഉെന്്ത
കന്്എല്്ാൈരം്ഗൗരൈറത്്കെ
രാണ്കമന്്ാണ്ൈിശവ്ാസം'അ
ക്്ര്്പറഞ്്്.പാക്്ിസ്്ാക്്്
ഇറപ്്ഴകത്് കപ്ധാനമകന്്്ിറയ
ക്്ാള്് ക്ട്തലായി ഇന്്്യകയ
യം്ഇന്്്യക്്ാകരയം്മനസ്്ിലാ
ക്്ിയൈയ്ക്്ിയാണ്താകനന്്്ം
അക്്ര്്പറഞ്്്.ഇര്രാജയ്ങ്്
ളികലയം് പട്്ിണിപ്്ാൈങ്്ള്കെ
ദ്രൈസ്്യം്രണ്്ിട്്്ണ്്്.
ഒര്മന്ഷയ്കനന്്നിലയില്്

ഇൈര്്കക്്ല്്ാം സഹായകമത്്ി
ക്്ാന്ള്്രെമതനിക്്്കണ്്ന്്ാ
ണ്രര്ത്ന്്കതന്്്ംഅക്്ര്്
ൈിശേീരരിച്്്.ഇകമ്ാന്്ഖാന്റോ
ലം് അറിയാവ്ന്്തിറനക്്ാള്്
ക്ട്തലായിഇന്്്യകയഎനിക്്്
അറിയാകമന്്്ഞാന്്മ്ന്്റപപ
റഞ്്ിട്്്ണ്്്.പാക്്ിസ്്ാന്്രഴി
ഞ്്ാല്്എനിറക്്റ്്വം്ക്ട്ത
ല്്സ്റനഹവം്പരിഗണനയം്
ലഭിച്്ിട്്്ള്്ത്ഇന്്്യയില്്നിന്്ാ
ണ.്-അക്്രപറഞ്്്.



വിയോഗം

ഇ.പെ.ശിഖിദാസ്
പറവുർ : തൊടുുുവളുുി
കുുാവു ഈതേഴതുു് ഇ.
തക. ശിഖിദാസ് (70)
അനുുേിചുുു.  സംസക്ാ
േംനടതുുി.ഭാേയു:മീേ,
മകുുൾഷിമുുി (സെർ
ൈാുു്ു),റിയ (ഓസത്രുട
ൈിയ),ദുശയു(ബാംഗളുു
ർ). മരുമകുുൾ:തദവാ
നദുു്,  അമിൻ, തോപ
ൻ.

പി.പെ.ക്ഞ്്ിപമയെ്ീൻ
ഹാജി

മുനുുിയുർ: തവളിമുകുു്
പാൈകുുതൈപൗേരപുമുഖ
നംുമൈലുു്കാേണവരു
മായിരുനുു തെമുുകതശുു
േി പി.തക. കുഞുുിതമ
യെുീൻൈാജി (90)അ
നുുേിചുുു.ഭാേയു:പതേെ
മായ കുനുുുമുുൽ ഖദി
യമുുു. മകുുൾ: അബുുു
ൽ അസീസ,് റഷീദു
(തൊയമുുതുുുർ),പതേ
െയായ സഫിയ, സു
ഹബദ,ഖദീജ,റംൈ.മ
രുമകുുൾ: ഉമുുർതെറു
ർ,അബുുുറസാഖുകുഫ,
ഹസദുവി.തക.പടി,ൈ
ഹസനാർആലുങുുൽ,
റാബിയ, സൈീന. സ
തോദേങുുൾ:തോയെുീ
ൻകുടുുിൈാജി,ോയിൻ
കുടുുിൈാജി,മുൈമുുദുകു
ടുുിൈാജി.

ആസിക്്്പെ.പി
തവളുുിമാടകുുനുുു: തക
പിഎചു്ുതമെികുുൽസ്ഉ
ടമ വിരുപുുിൽ ൈാവൻ
തോംസ്വിലുുയിൽആ
സികുു് തക.പി (53)അ
നുുേിചുുു.ഭാേയു:റുകുുിയ.
മകുുൾ:ൈിബആഷികുു്
(എംബിബിഎസ്വിദയുാ
ർതുുിനി), ൈിഷാം ആ
ഷികുു്(പുുസ്ടു വിദയുാർ
തുുി).

സ്മരഷക്്മാരപി.എസ്
ഊരുടുുമുുൈം:ഊരുടുുമുു
ൈംശകുുിഭവനിൽപതേ
െനായ രപുഭാകേൻനാ
യരുതട മകൻ സുതേ
ഷക്ുമാർപി.എസ്(52)
അനുുേിചുുു.അമുുശകു
നുുള(റി: അരഗുികൾചുുർ
തൊതളജ)ു.ഭാേയു:രശുീതൈ
ഖ(പങുുജകസത്ുേി).മ
കൻ:എസ.്എസ.്അഭി
തഷക.ു സതോദേങുുൾ:
സെീഷ്കുമാർപിഎസ്
(ഒമാൻ), രശുീൈെ, സ
തുതുഷ്കുമാർ പി. എ
സ്(ജനയുഗം).

ബാബ്രാജൻ
കാേയുാടുുുകേ:കാേയുാടുുുക
േതനലുുിപുുറമുുിൽപതേ
െനായ തവൈായുധൻ
മാസുുുുർമകൻബാബുോ
ജൻ (71) അനുുേിചുുു.
സംസക്ുുാേം നടതുുി.
തസൻരടുൽ ഇുുുൈിജൻ
സ്ബയുുതോഉതദുോഗസുു
നായിരുനുുു.തുശുർഎ
ഹൈറുു് മിഷൻആശുപ
രെുിയിൽ അഡമുിനി
സത്രുടറുുറായംു തോൈി
തെയെുിടുുുണുു്. ഭാേയു:
ഐഷ ബാബുോജൻ
(റിടുു. ടീചുുർ). മകുുൾ:
തോ.അജിതുു് ബാബു
ോജൻ (റിഹന തമെി
സിറുുി, എറണാകുളം),
സുജിതു്ുബാബുോജൻ
( തവൽസഫ്ാർതോ,
ബാംഗുുുർ), മരുമകുുൾ:
തോ. േമയു അജിതുു്,
സൗമയുസുജിതുു്(ടിസി
എസ് െിരുവനനുുപു
േം).സതോദേങുുൾ:ോ
മകുഷണ്ൻ, ബാൈകു
ഷണ്ൻ, ജനാർദുുനൻ,
അനനുുൻ, പീൊംബേ
ൻ, തമഴസുി, മലുുിക, േമ
ണി,സുഷമ,ഗീെ.

ജാനെി
വടകുുാതഞുുേി. പാർളി
കുുാടു്ുകുപുുതുുിൽപതേെ
നായതോവിദുുതുുുഭാേയു
ജാനകി(80)അനുുേിചുുു.
സംസക്ുുാേംനടതുുി.മ
കുുൾ:വൽസൻ,നദുുകു
മാർ,പതേെനായഉണുുി
കുഷണ്ൻ. മരുമകുുൾ:
കുമാേി,േജനി,തരുപമ.

മാള്ക്്്ട്്ി.സി.
മാസത്ൊർണർ: ൊൈി
ൽപറമുു് പതേെനായ
ോജതുുുഭാേയുമാളുകുുു
ടുുിസി(80)അനുുേിചുുു.മ
കുുൾ:സതുതുഷ്കുമാ
ർ.സി,മിനി.സി.മരുമകുു
ൾ:നിഷ,ോമോജൻ.

ആമിന
കിഴുപുുിളുുികുുേ: പുെി
യവീടുുിൽ പതേെനായ
കുഞുുിതോൻഭാേയുആ
മിന(82)അനുുേിചുുു.ക
ബറടകുുംഇനു്ുോവിതൈ
ഏഴിനുകിഴുപുുിളുുികുുേ
ജുമാതുു് പളുുിയിൽ. മ
കുുൾ:മുൈമുുദ,ുഹൈൈ,
ഇരബുാൈിം, ഷാജിെ,
ഷാഹുൽ ൈമീദ,ു ഹഷ
ന.മരുമകുുൾ:അബുുുൾ
കാദർ,കബീർ,റഷീദ,ുന
സീറ, നുർജൈാൻ, ൈ
നീഷ.

ഇദബ്ാഹിംഹാജി
എടതുുിരുതുുി: ചുലുുുർുു
മൈലുുിതൈപലുുഹപനു
േിൽുുൊമസികുുുനുുശാ
നുുിപുേതുു് പതേെനാ
യഹൈതരുോസ്മകൻഇ
രബുാൈിംൈാജി(78)അ
നുുേിചുുു. ഖബറടകം ഇ
നുു്ോവിതൈ9മണികുു്
ചുലുർജുമുഅ മസജ്ി
ദിൽതവചുു്നടകുുും. ഭാ
േയു:ഐഷാബി. മകുുൾ:
പതേെനായനാസർുു,ഇ
സമ്ായിൽ, യുസഫൈി,
ബഷീർ(കുഹവറുു്),സ
ൈാഹുദുുീൻ (ലുലു ദു
ബായു),മംുൊസ.്മരുമ
കുുൾ: ജമാൽ, ഷകുുീൈ,
ജാസമ്ിൻ,അസമ്, മംു
ൊസ,്ജംഷിെ.സതോ
ദേങുുൾുു: മുൈമുുദു ൈാ
ജി, ബീവികുുുഞുുി, ന
ബീസ, പതേെോയഅ
ബുുുലുുൈാജി,അബുുുറഹുുാ
ൻുു ൈാജി, തൊചുുുണുുി
ൈാജി, മുൈമുുദൈി ൈാ
ജി, ഫാതുുിമ, ഐഷാ
ബി.
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മമരി
അങുുമാൈി:അയിരുർെ
കയുതുു് വീടുുിൽ പതേെ
നായഅതുതുണിയുതട
ഭാേയുതമേി(82)അനുുേി
ചുുു.സംസ്കാേംനടതുുി.
എളവുർെകയുതു്ുകുടംു
ബാംഗമാൺുു. മകുുൾ :
തോമസ് (ബൈ്ഹറൻ
),തസബാസുുുുുയൻ(ഇറുുൈി)
,തോഫി ,തോളി. മരുമ
കുുൾ :തമഴുസി, സിജി ,
ഔതസഫ,ുതോസഫ.ു

എൻ.എൻ.രവീദന്്്ൻ
പറവുർ:മംഗൈതുു്തോ
ഡു തനലുുിപറമുുതുു് പ
തേെനായ നീൈകണഠു
ൻമകൻഎൻ.എൻ.േ
വീരദുുുൻ(82)അനുുേിചുുു.
വിമുകുുഭടനായിരുനുുു.
ഭാേയു: സേസ.ു മകൾ:
സമ്ിെഎൻ.ആർ.മരുമ
കൻ: അനിൽകുമാർ.
സംസക്ുുാേം ഇനുു് ോ
വിതൈ 9 നു തോനുുിയ
കുുാവുശമുശാനതുുിൽ.

ശാന്്
മണലുർ:വിയുുതുു്ബാ
ൈൻ ഭാേയു ശാനുു (72)
അനുുേിചുുു. സംസക്ാ
േംനടതുുി.മകുുൾ:ജിഗീ
ഷ,്അനീഷ,്പതേെനാ
യ തുദീഷ.് മരുമകുുൾ:
ഷനിെ,ൈിജ,ൈിെ.

മദവയാനി
ഹവപുുിൻുു :ഞാറകുുൽുു
കാതോളിൽുു പതേെനാ
യപേമുവിതുുുഭാേയുതദ
വയാനി (87) അനുുേി
ചുുു.മകുുൾുു:പതേെനാ
യസദാശിവൻുു,ജയപാ
ൈൻുു,തോമജ,സൽുുോജ
ൻുു,രപുസനുുൻുു,സതുതു
ഷ,്േഞജുിതുതോയി,കമ
ൽുുദാസ.് മരുമകുുൾുു: ഭാ
നുമെി, ൈെ, ബാബ,ു
അജിെ, സനുുുയ, സ
നുുുയ,ബിൻുുസി,നിഷ.

ചദന്്്ബാലൻ
പഴുവിൽ തവസുു്ുു: ഹക
മാപുുറമുുിൽ െരദുുുബാൈ
ൻ(67)അനുുേിചുുു.സം
സക്ാേംഇനുു്ോവിതൈ
9നുവീടുുുവളപുുിൽ.ഭാേയു:
രശുീമെി.മകുുൾ:നിമിഷ,
നിജിൽ. മരുമകുുൾ: ഇ
സുദുുീൻ,െിപുുി.

ഇണ്ലി
മണലുർ:െിറയതുു്തവ
ൈാണുുി ഭാേയു ഇണുൈി
(95) അനുുേിചുുു. സം
സക്ാേം നടതുുി. മകുു
ൾ:തകശവൻ,െങുുമണി,
ഹവതദൈി, വാസനുുി,
തൊമള,പതേെോയസു
തേരദുുുൻ, െിൈകൻ,സു
ജാെ,വനജ.മരുമകുുൾ:
തോഭന,തേണുക,ൈെ,
അതോകൻ, പതേെോ
യരപുഭാകേൻ,കാർതുുി
തകയൻ,തോൈനൻ.

എം.എൻ.രവീദന്്്ൻ
തോറുുാനികുുേ:ആശുപ
രെുിപുുടിമണുുാതുുറയിൽ
എം.എൻ.േവീരദുുുൻ(66)
അനുുേിചുുു.സംസക്ാേം
നടതുുി.ആലുവവിദയുാ
ഭയുാസസബുജിലുുയിൈക
ങുുേപുുടി എസഎ്ൻെി
പി യുപി സക്ുൾ സം
സക്ുെ അധയുാപകനാ
യിരുനുുു.ഭാേയു:അംബി
ക.മകൾ:കീർതുുി.മരു
മകൻ:തോണി.

സസമൺ
തൊങുുണംകാടു:പുളി
കുുൻപതേെനായതദവ
സിമകൻഹസമൺ(
64 ) അനുുേിചുുു.  സം
സക്ാേം ഇനുു് ോവി
തൈ10നു തൊങുുണം
കാട ു തസുു്ു തമേീ സ്
തദവാൈയ തസമിതുതു
േിയിൽ നടകുുും.  ഭാ
േയു :  മി നി .  മകുുൾ:സി
മി , സിബി.  മരുമകൻ:
തുലുസൻ.

ഗീെ
തെർതുുൈ: കഞുുികുുു
ഴി പഞുുായതുു് 18-ാം
വാർഡു തകശവാൈയ
തുുിൽമൈീധേതുുുഭാ
േയു ഗീെ (48)അനുുേി
ചുുു. മകുുൾ: ദിവയു, ദീ
പെുി.

ഇന്്ിരാഅമ്്
മൈയിൻകീഴ:ു െതചുുടുുു
കാവു മചുുിനാടു മകയിേ
തുുിൽ ഇദുുിോഅമുു
(75)അനുുേിചുുു.മകൾ:
ൈൊകുമാേി(െടയമംഗ
ൈം രഗുാമപഞുുായതുു്).
മരുമകൻ: പതേെനായ
രപുസനുുതസൻ (തകേള
തപാൈീസ)്.

പചറിയാൻ്്
പടുുികുുാട:ു പുവുുൻുുെിറ
പുതുുയതുു് തെറിയാ
ൻുു (70) അനുുേിചുുു.
സംസ്കുുാേംഇനുു്ഉചുു
കഴിഞുു് ചുവനുുമണുു്
തസനറുു തോർുുജു ഓ
ർുുതുുതോകുസ് പളുുി
തസമിതുതുേിയിൽുു. മ
കുുൾുു:തജയുതോൻുു,അ
ജി.മരുമകുുൾുു:ഷാനറുു്,
വിൻുുസി.

െബീര
പഴുവിൽ:അതുുിതകുുടു്ു
വളപുുിൽമുൈമുുദുമകൻ
കബീർ(42)അനുുേിചുുു.
കബറടകുുംനടതുുി.ഭാ
േയു:തറജീന.മകുുൾ:മുൈ
മുുദുറിഷാൽ,ഇബിൻ,മു
ൈമുുദുറയൈുാൻ.

സജിത്്്
കുനുുതുുങുുാടി: തവളു
തുുുർസനൽനഗറിൽ
പടിഞുുാതറപാൈിതശുുേി
ശശികുമാറിതുുു മകൻ
സജിതുു് (24)അനുുേി
ചുുു. സംസക്ാേം ഇനുു്
ോവിതൈ11.30നുവീടുുുവ
ളപുുിൽ.അമുു:ോധ.സ
തോദേൻ:ശേതു്ു.

ദമയന്്ി
തെഞുുിപുുൈം: തൊള
തതുുടുപതേെനായപാ
തോൽകാേികുുുടുുിയുതട
ഭാേയുദമയനുുി(88)അ
നുുേിചുുു. മകുുൾ: ബാൈ
കുഷണ്ൻ, വിജയൻ,
കുഷണ്ൻ,അജയൻ,െ
ങുുമുുു, അമുുിണി കാർ
െയുായനി. മരുമകുുൾ:
ഹഷൈജ,ഗീെ,ഷീജ,സ
ജിനി,ബാൈൻ,േവി,തോ
ൈനൻ.

സെയ്ഭാമഅമ്്
അയുുതതുുൾ:പുതുർുുകുു
േഹവൈതുുുർുു പതേെ
നായ തക.സി.ബാൈൻുു
നായരുതട ഭാേയു പുഴു
കുുിൽുു സെയുഭാമ അമുു
(86)അനുുേിചുുു.സംസ്
കാേംഇനു്ുോവിതൈ9മ
ണികു്ുപാറതമകുുാവുശാ
നുുിഘടുുിൽുു.മകുുൾുു:ൈീൈ,
രശുീതദവി,പി.ബാൈെരദുുു
ൻുു(റിടുു.അസി.ഹവസ്
രപുസിെു്ുുൈബീബുബാ
ങു്ുഎ.ജി.സുറിചു്ു,അബു
ദാബി),അെവു.പി.സെീ
ഷ്കുമാർുു,ോജൈകു്ുമി.മ
രുമകുുൾുു: പതേെനായ
മുകുദുുൻുു(ഇൻുുകംടാകു
സ്രപുാകുുീഷണ്ർുു),പതുു
നാഭതമതോൻുു(മുൻുുപ
ഞുുായതുു് രപുസിെുു്ു,
മുളുുുർുുകുുേ),കുഷണ്ൻുു
സുകുമാേൻുു (റിടുു.എജി
എം സുുുുീൽുു അതോറിറുുി
ഓഫുഇനുുുയ,റാഞുുി),മീ
േ,സായിതവണി.

മ്ഹമ്്രമണൻ
അന്്രിച്്്

മുൈമുു(ആൈപുുുഴ):തക
േളസാൈിെയുഅകുുാദ
മിഅവാർഡുതജൊവംു
രപുശസെ് ബാൈസാൈി
െയുകാേനുമായ മുൈമുു
അനീഷ് തൊതടുുജിൽ
(തവൈികുുകതുുുെിറയി
ൽ)തക.െിദംബേൻ(മു
ൈമുുേമണൻ-78)അ
നുുേിചുുു.റിടുു.വിതലുുജുഓ
ഫീസറായിരുനുുു. വാർ
ദുുകയു സൈജമായ അ
സുഖതതുുതുടർനുുാണു
മേണം.നിേവധിബാൈ
സാൈിെയു കുെികളുതട
േെയിൊവാണ.ു
കളുുൻകുഞുുപുുൻ,മ
ണിയൻപുചുുയകുു്ുമണി
തകടുുി, അനുവംു കുടുുി
ചുുാതുുനംു, ഉണുുിതോ
നംുകുരുവികളംു,തൊ
മുണുുിയുതടദ:ുഖം, മേം
സഞുുേികുുുനുു മരനുുും,
കിളിയുതട സവുപനും,
സവുാെരനുുുുയം ജനുുാവകാ
ശം, മുതുുശതന മറകുു
രുതു തുടങുുി നാൽപുു
തോളം കുെികൾ േെി
ചുുിടുുുണു്ു.
കണുുൻ കാകുുയുതട

കൗശൈങുുൾ എനുു
തോവൈിനുമികചുുബാൈ
സാൈിെയു കുെിയകുുുു
ളുുതകേളസാൈിെയുഅ
കുുാദമി അവാർഡു
(1989), ചുണുു എനുു
തോവൈിനു ഉറുബു അ
വാർഡു (1990), അനു
വംുകുടുുിചുുാതുുനംുഎ
നുു കുെികുു് ബീമിതു ുു
പി.നതേരദുുുനാഥുസമ്ാേ
കപുേസക്ുുാേം(1993),
പുസെ്കം വളർതുുിയ
കുടുുി എനുു കുെികുു്
1996 ൽ ഭീമ ബാൈസാ
ൈിെയു അവാർഡു തുട
ങുുി നിേവധി പുേ
സക്ുുാേങുുളംുതനടിയി
ടുുുണു്ു.പി.കുഷണ്പിളുു
യുതടജീവിെംകുടുുികളു
തടസഖാവുഎനുുതപേി
ൽ തോവൈായി രപുസി
ദുുീകേിചുുു.
അടിയനുുോവസുു കാ
ൈതുു് തദശാഭിമാനി സുുുു
െിസർകുുിളിതുുു രപുവ
ർതുുകനായി. യുണിറുു്
തോഗങുുളിൽ കഥയംു
കവിെയംുഅവെേിപുുി
കുുുമായിരുനുുു.തദശാഭി
മാനി വാേികയിലുതട
യാണുഇതദുുൈംസാൈി
െയു തോകതുു് അറിയ
തപുുടുുത.ുമുൈമുുഎസെ്ി
രഗുനുുാൈതുുിൽ ദീർകാ
ൈം തസരകുടുുറിയായംു
സിപിഎം അംഗമായംു
രപുവർതുുിചുുിടുുുണുു്. ഭാ
േയു:ഹശൈജ.മകുുൾ:അ
െവു.അനീഷ,്അഭിൈാഷ,്
അതുൈയു.മരുമകുുൾ:ോ
ധിക,റജിശങുുർ.

ശയ്ാമളാമദവി
തെർുുതുുൈ:തക.എസ.്ഇ.
ബി. റിടുു.അകുുൗണുു്സ്
ഓഫീസർുു, തെർുുതുുൈ
കാളികുളം ൈകുു്മിപറ
മുുിൽുുഅപുുുകുുുടുുൻുുനാ
യരുതട ഭാേയു ശയുാമളാ
തദവി (83)അനുുേിചുുു.
മകുുൾുു:എ.ബിനുുുകുമാ
േി, എ.ബിജുകുമാർുു
(ബി.െി.ഒ. ഹെകുുാടുുു
തശുുേി),എ.ബീനാകുമാ
േി ( തൈഡമുിസര്ടുസ,്
എൻുു.എസ.്എസ.്ഹൈ
സ്കുൾുു, മാഞുുുർുു). മ
രുമകുുൾുു: പി.തവണു
തോപൻുു(റിടുു.ഉതദുയാഗ
സുുൻുു,മാകെുവൽുുഎ
തലുുയീസ് സൈകേണ
സംഘം,വാേനാട)ു,സു
ജ യ.ുനായർുു (അധയുാ
പിക, എസ.്സി.എചുു്.
എസ.്എസ.്വളമംഗ
ൈം).തക.ജി.തവണുതോ
പാൽുു(തെപയുുടുുിെയറ
കുുർുു,ഇ.എസ.്ഐ.തൊ
ർുുപുുതറഷൻുു ഓഫു ഇ
ൻുുെയു, എറണാകുളം).
സംസ്കുുാേം ഇനുു് േ
ണുുിനുവീടുുുവളപുുിൽുു.

മോര്്ജ്
ഹവപുുിൻുു:മുനമുുംകട
പുുുറം പളുുി പുുറ മുുി ൽുു
തോർുുജ ു(72) അനുുേി 
ചുുു.  ഭാ േ യു : കർുുമ ൈി .  മ 
കുുൾുു:  പി . ജി . ആനറു
ണി  (ജുനി യർുു തൈ
ൽുുതുു് ഇൻുുസ്തപകുു
ർുു) ,  ൈി ൻുുസി ,  ആ
ൻുുസി . മ രുമകുുൾുു: എ
ൈി സബതുു്,  തജകുു
ബ,ു ജി സ.്

പി.പി.ബാബ്രാജ്
മുൈമുു: കണുുങുുേ തൊ
ൻകുനുുംസത്പഷൽസ
ബുജയിൽസുരപുണുു്െ
ണുുീർമുകുും10-ാം വാർ
ഡു പുതുുൻതോപുുിൽ
പി.പി.ബാബുോജു(53)
അനുുേിചുുു.സംസക്ാേം
നടതുുി. ഭാേയു: സിനുുു
(ഫാർമസിസുു്ുു, എകസു
തറ തോസപ്ിറുുൽ തെർ
തുുൈ). മകുുൾ: അമുെ
(ജനറൽതോതടുുഴസു,്ബം
ഗളുര)ു,അഖിൽ.

സി.എസ.്രാഘവൻ
മാതവൈികുുേ: തൊതുമ
ോമതുു് റിടുു. സുുുുാഫു ക
ണുുിയുർതുണുുിൽവീടുുി
ൽസി.എസ.്ോഘവൻ
(97) അനുുേിചുുു. സം
സക്ാേംഇനുു്10.30നു 
കണുുിയുർശമുശാനതുുി
ൽ. ഭാേയു: പതേെയായ
എൻ.സുമെി.മകുുൾ:ോ
ധാതദവി, കമൈംതദവി,
തുളസിതദവി, വതുുൈാ
തദവി, ഉമാശങുുൾ, ജയ
ോമദാസ,് രശുീനിവാസ
ൻ.മരുമകുുൾ:കുഷണ്
ൻകുടുുി,സി.എൻ.സദാ
ശിവൻ,വാസുതദവൻ,േ
തനുമുു,ഷീൈ,സീമാോജ,ു
പതേെനായഉതുുമൻ.

സ്ഭദദ്
തവമുുായം:ഈനുുിവിള
കീതഴവി ള വീ ടുുി ൽ എ
സ.്  ദാ തോദേതുുു ഭാ 
േ യു  സുഭര ദു .  എ (80) 
അനുുേി ചുുു.  മ കുുൾ:
കുശൈ എസ,് ഗീ ൊ
കുമാേിഎസ,്ൈെഎ
സ.്  മരുമകുുൾ:  പതേ
െനായ വി  െരദുുുൻ,
സൈതദവൻ എസ,്
തോൈനൻതക.

മോസിലി
മണലുർ:പാൈമുറുുംതോ
സ്ഭാേയുതോസിൈി(63)
അനുുേിചുുു.സംസക്ാേം
നടതുുി. മകുുൾ: തോ
തോ,തോണാൾഡ.ു

മധ്സ്ദനൻ
മൈയിൻകീഴു:മണപുുുറം
കുരുവിൻമുകൾ മതൈ
ഷ്ഭവനിൽമധുസുദന
ൻ (56)അനുുേിചുുു. ഭാ
േയു: ഒ.തോളി. മകുുൾ: മ
തൈഷ,്മതോജ.ു

സസനബ
തെൈവുർ:തവളുതുതുട
തുു് തോയെുീൻതൊയ
യുതട ഭാേയു െൈാനുർ
ഹസനബ(64)അനുു
േിചുുു. മകുുൾ: അഷറ്
ഫു(ജിദുു),ഫിതോസ,്റം
ൈ. മരുമകുുൾ: സീെി
തപരുമണുു,റഹുുതുു്,ജ
സീന.

തൊടതശുുേി:കേികു്ുഇടാൻകയ
റിയആൾതെങുുിൽനിനുുുവീ
ണുമേിചുുു.തെമുുൻകുനുുുതെമാ
ൈിപറമുുിൽവിജയൻ(55)ആ
ണു മേിചുുത.ുശനിയാഴെു ോവി

തൈ എടുുേതോതടയാണു സംഭ
വം.അപകടംസംഭവിചുു ഉടൻ
ആശുപരെുിയിൽഎതുുിതചുുങുുി
ലംു ജീവൻ േകുുികുുാനായിലുു.
ഭാേയു:വളുുി.

മുവാറുുുപുഴ:പുഴയി
ൽകുളികുുാനിറങുുി
യയുവാവുമുങുുിമ
േിചുുു. മുവാറുുുപുഴ
ആരശുമതുുാഴതു്ു
തൊഞുുിേതവൈിൽ
മജീെിതുുു മകൻ
അകബുർ ഷാ (18) 
ആണുമേിചുുത.ുഞാ
യറാഴെു ഹവകിടുു്
5.30 ഓതട മുവാറുുു
പുഴയാറുുിതൈ പുതുു
ൻപുേകടവിൈാണുസംഭവം.കു
ളികുുാനിറങുുിയയുവാവുഒഴുകുുി
ൽതപുുടുുു തൊകുകയായിരുനുുു.

സംഭവംകണുുനാടുുു
കാർഅറിയിചുുെനു
സേിചുു്എതുുിയഫ
യർതോഴസു് സം
ഘംയുവാവിതനപു
റതതുുടുതുുങുുിലംുമ
േിചുുിരുനുുു.നിർമൈാ
തൊതളജിതൈ േ
ണുുാം വർഷ െിരഗുി
വിദയുാർതുുിയായിരു
നുുു. മാൊവ:ുസനു
ജ. സതോദേങുുൾ:

മൈിൻഷാ, അൽഷ.മുെതദൈം
ജനറൽആശുപരെുിതോർചുുറിയി
ൽ.

പെങ്്ിൽനിന്്്വീണമ്രിച്്്

പ്ഴയിൽക്ളിക്്ാനിറങ്്ിയ
യ്വാവ്മ്ങ്്ിമരിച്്്

തവങുുിടങുു്:പാമുു്കടിതയറുു്െികിതുുയിൈാ
യിരുനുുകരുവനുുൈതമതൈപുേയകുുുൽതവ
ൈായുധൻഭാേയുകാർതുുുയായനി(54)ആണു
മേിചുുത.ു കഴിഞുു ദിവസം വീടുുുപണികുു്
തൊകുനുുവഴിയിൽതവചുുായിരുനുുുപാമുു്
കടിതയറുുത.ുജുബിൈിമിഷൻആശുപരെുിയി
ൽെികിതുുയിൈിേിതകുുഞായറാഴചുുുോവി
തൈമേിചുുു.സംസക്ാേംനടതുുി.മകുുൾ:േ
െീഷ,്ോതജഷ,്േമയു.മരുമകൾ:സജിനി.

പാമ്്്െടിമയറ്്്ചിെിത്്യിലായിര്ന്്
വീട്്മ്്മരിച്്്

കാർത്്്യായനി

അകബ്ർ ഷാ

ജനറൽവാർത്്കൾ

സംസ്്ാനഅതിര്്ത്്ി
കടന്്്വരാന്്
നിബന്്നകള്്കര്്ശനമാക്്ി
പാൈകുുാടു :സംസുുാനഅെി
ർുുതുുികടനുുുവോൻുുനിബനുു
നകൾുു കർുുശനമാകുുി. എംഎ
ചുു്എ മാനദണുുരപുകാേം  സ
ർുുകുുാർുു നിർുുതദശികുുുനുുഅടി
യനുുിേആവശയുങുുൾുു മാരെുമു
ളുുആളുകൾുുതകുു തകേളതുുി
തൈകു്ുവോൻു കഴിയുകയുളളു
തവനുുുംഎനുുാൽുുെേകു്ുവാൈ
നങുുൾുുഅെിർുുതുുിതെകു്ുതൊ
സുുുുുകൾുു വഴി കടതുുിവിടുതമ
നുുുംജിലുുാകൈകറുുുർുു അറിയി
ചുുു.
സർുുകുുാർുുനിർുുതദശങുുൾുുഈ
മാസം11മുെൽുുതെകു്ുതൊസുുുുു
കളിൽുുനടപുുാകുുിയിടുുുണു്ു.ഇതു
സംബനുുിചുു് അെിർുുതുുി തെ
കു്ുതൊസുുുുുകളിൽുുനിതോഗിചുുി
ടുുുളുുഎകസുികയുുടുുീവുമജിതരുസ
റുുുമാർുു, തൊൈീസ് ഉതദുയാഗസുു
ർുുകുുുംജിലുുാകൈകറുുുർുുനിർുുതദ
ശംനൽുുകി.മേിചുുആളുതടഅ
ടുതുുബനുുുകൾുു,ഗുരുെോവ
സുുയിൽുു െികിതുുയിൽുു  കഴി
യുനുുവരുതടഅടുതുുബനുുു
കുുൾുു,(മറുുുസംസുുാനതുുുനി
നുു്എതുുുനുുഅടുതുുബനുുു

കുുൾുുതെകു്ുതൊസുുുുിൽുുനിനുുും
തൊൈീസ്എസ്തൊർുുതടുുടുകു
ടിതോഗിയുതടഅടുതു്ുതെതലുു
ണുുതംു തോഗിതയ കണുുെിനു
തശഷംസർുുകുുാർുുകവുാറനഹുറ
നിൽുുകഴിതയണുുതുമാണ)ു.ഇവ
ർുുകുു്തോംകവുാറനഹുറൻുുഅ
നുവദികുുിലുു.
അെയുാവശയുെികിതുുകൾുുനി
ൈവിൽുുൊമസികുുുനുുസംസുുാ
നതുു്തെയുുണം.അെിനുളുു
സൗകേയുമിലുുാതുു സാൈെേയു
തുുിൽുു  അെിർുുതുുി ജിലുുയി
തൈ ആശുപരെുിയിൽുു സൗക
േയും അനുവദികുുും. വിതദശ
തുുു നിനുുും വരുനുുവർുുകുു്
കവുാറനഹുറൻുുകാൈാവധിപു
ർുുതുുിയാകുുി തൊവിഡു തനഗ
റുുീവുസർുുടുുിഫികുുറുു് ൈഭയുമായാ
ൽുുഎം.എചുു്.എ.മാനദണുുരപു
കാേംയാരെുപാസ്അനുവദി
കുുാം.ഇതുുേംകാേയുങുുൾുുകുു
ലുുാതെ  മതറുുോവശയുതുുിനംു
യാരെുകുുാതേ സംസുുാന അ
െിർുുതുുികടകുുാൻുുഅനുവദി
കുുുനുുെതലുുനുുുംജിലുുാകൈകറുുു
ർുുഅറിയിചുുു.

ഓപുുതറഷൻസാഗർറാണി
എട്്്ദിവസത്്ിനിടെപിെിക്െിയത്
ഒര്ലക്്ംകിലോമത്്്യം
െിരുവനനുുപുേം:മായംതെർതുുമ
തുുുയംവിൽകുുുനുുെിതനെിതേഭകുുുയ
സുേകുുവകുപു്ുആവിഷ്കുുേിചുുഓ
പുുതറഷൻസാഗർറാണിയുതടഭാഗ
മായിനടനുുഎടുുുദിവസതുതുപ
േി തോധനകളി ൽ 1 ,00,508 കി
തോ ഉപതോഗ ശുനയുമായ മ
തുുുയംപിടി കുടി നശിപുുി ചുുൊയി
ആതോഗയുവകുപുു്. 
ഈസുുുുർ ദി വസതുുി ൽ സം

സുുാനതുുാതക117തകരദുുുങുുളി
ൈാണുപേിതോധനനടതുുിയത.ു
നാലുവയുകുുികൾകുു്തോടുുീ സ്ന
ൽകി .  ഭകുുുയ തോഗയുമലുുാ തുു മ
തുുുയംസംസുുാനതുു്തൊണുുുവ
രുനുുതംു സംഭേി കുുുനുുതംു വി
ൽകുുുനുുതംുഭകുുുയസുേകുുാഗു
ണനിൈവാേനിയമ രപുകാേംകു
റുുകേമാണ.ുമതുുുയം തകടാകാതെ
സുകുുികുുുനുുെിനുോസവസ്തു
കുുൾ ഉപതോഗികുുാൻ പാടി ലുു.
ഇതുുേകുുാർതുകുെിതേകർശന
നടപടിതയടുകുുാൻഅെതുജിലുു

കളിതൈഅസി.ഭകുുുയസുേകുുക
മുുീ ഷണർമാതേ ചുമെൈതപു ുടു
തുുി യിടുുുണുു്.  ജനങുുൾ വളതേ
തയതറബുദുുിമുടുുുനുുഈതോകു
ൌൺകാൈതുു്അവരുതടആ
തോഗയു തുതു തൊലംുഗുരുെേമാ
യിബാധികുുുനുുൊണുഇതുുേം
മതുുുയങുുൾ.  അെിനാൈാണു ഓ
പുുതറഷൻസാഗർറാണിവീണുുും
ശകുുി തപു ുട ുതുുി യതെനുുും മ
രുനുുിതക.തക.ഹശൈജവയുകുുമാ
കുുി .
ഇതോതടഓപുുതറഷൻസാഗർ

റാണിയിലുതട ഈ സീസണിൽ
1,00,508കിതോമതുുുയമാണുപിടി

കുടിയത.ു
െിരുവനനുുപുേം 13, തൊലുും
12,പതുുനംെിടുു4,ആൈപുുുഴ12,
തൊടുുയം3,എറണാകുളം12,തു
ശുർ10,മൈപുുുറം14,തൊഴിതുകു
ടു8,വയനാടു2,കണുുുർ14എനുുി
ങുുതനയാണുവിവിധജിലുുകളിൽ
പേിതോധനകൾനടതുുിയത.ു
തൊലുുംആേയുങുുാവുതെകുു്തൊ
സുുുുിൽ നടനുു പേിതോധനയിൽ
2043കിതോതകടായചുേ,തകേമ
തുുുയവംുഎറണാകുളതുു്നിനുുും
67കിതോരഗുാംതകടായമതുുുയവംു
മൈപുുുറതുു്നിനുുും18 കിതോതക
ടായമതുുുയവുമാണുപിടിതചുുടുതുുത.ു

ഇന്്ലെപിടിക്ടിയത്2128കിലോ
ഭക്്്യലോഗയ്മല്്ാത്്മത്്്യം

തെർതുുൈ: വാൈന
അപകടതുുിൽ പ
രതുകുുറു്ുെികിതുുയി
ൈായിരുനുുയുവാവു
മേിചുുു. നഗേസഭ
ആറാം വാർെിൽ
കേിയിൽ അതോ
കതുുുമകൻഅഖി
ൽ(അപുുു-23)ആ
ണു മേിചുുത.ു  8 നു 
ോരെുികൈവുർബർ
ണാഡു ജംഗഷുനി
ൈായിരുനുുുഅപക

ടം.
അെീവഗുരുെേ
മായിപരുതകുുറുുഅ
ഖിൽ വണുുാനം തമ
െികുുൽ തൊതളജി
തൈ െീരവുപേിെേ
ണ വിഭാഗതുുിൈാ
യിരുനുുു.തക.എസ.്
െി.പിയിതൈൊൽ
കുുാൈിക ജീവന
കുുാേനാണ.ു മാൊ
വു:തബബി,സതോ
ദേി:അശവുെി.

വാഹനാപെടത്്ിൽപരമ്ക്്റ്്്
ചിെിത്്യിലായിര്ന്്യ്വാവ്മരിച്്്

അഖിൽ

പസലീന
ഹവപുുിൻുു: പളുുിപുുുറം
പളുുിപുുറമുുിൽുു വീടുുിൽുു
പതേെനായഫിൈിപുു്ഭാ
േയുതസൈീന(91)അനുു
േിചുുു.സംസക്ാേംപളുുി
പുുുറം മഞുുുമാെബസ
ൈികുു തസമിതതുുേിയി
ൽുുനടതുുി.മകുുൾുു:ജയ
മുു,അൈകസു,്അനിൽുു,
മരുമകുുൾുു:മതുുായി,സീ
ന,തഷലുുി.

അന്്ക്്്ട്്ി
തൊകുുാതതുുട:ുഅപുുു
പുുൻതോടുകുടപുുാടു്ുവീടുുി
ൽപതേെനായവർഗീസ്
തദവസയുയുതട ഭാേയുഅ
നുുകുുുടുുി (80) അനുുേി
ചുുു. മകുുൾ: തോർജുകു
ടുുി, തോമസ,് ആൈീസ,്
എൽസമുു,മിനി.

പെ.എസ.്സക്്റിയ
തവണുുികുുുളം:കിഴതകുു
െിേതടുുൈികുുൽതക.എ
സ.്സകുുറി യ (െമുുാ
ൻ–86)അനുുേിചുുു. ഭാ
േയു : പുളികുുീ ഴ ുകേിയി
ൈടി യിൽ പതേെയായ
െിനുുമുു.  മകുുൾ: ോ
ജ,ുതോളി,അജി,തോ
മസ,് ബിജ,ു ബിനുുു,
ബീന. മരുമകുുൾ: സ
ജി,  ൈീ ൈാമുു,  മാതുുു
കുുുടുുി , കിങുു്സ്ൈി,ജി
ൻസി,  തോജ,ു ഷി
തുുു.

എൻ.രമമശൻ
ഏനാതു്ു:ഇളംഗമങുുൈം
ൈകുുംവീടുുിൽഎൻ.േതമ
ശൻ (54) അനുുേിചുുു
സംസക്ാേംനടതുുി.ഭാ
േയു:തബബിൈെ.മകുുൾ:
ആർ.അഖിൽ,ആർ.അ
മൽ.

ടി.ഒസാമ്വൽ
െിരുവലുു:ചുമരെുൊമേ
തവൈിൽടി.ഒസാമുവൽ
(കുഞുുുതോൻ–83) അ
നുുേിചുുു.സംസക്ാേംപി
നുുീട.ു ഭാേയു: കലുുിതശേി
പാറയിൽ തെറുവതളുു
തുു്ആചുുിയമുു. മകുുൾ:
തെനുുി. തെറി (ഇരുവ
രംുകുഹവതു്ു),െിന.ു

പൊടിയമ്്
കുടശനാട:ുമുളമുടുുിൽപ
തേെനായഎം.തക.വർ
ഗീസിതുുുഭാേയുതൊടിയ
മുു(79)അനുുേിചുുു.സം
സക്ാേംപിനുുീട.ു

ഒ.ലക്്്മി
മാതവൈികുുേ: പുനുുമുടു
തൊയപുുുളുുിൽപടീറുുെി
ൽ വി.ോഘവതുുു സ
തോദേിഒ.ൈകുു്മി (77)
അനുുേിചുുു.സംസക്ാേം
നടതുുി.

ഖദീജക്്്ട്്ി
കരുനാഗപുുളുുി:ആദി
നാടു തെകുു് തോപുുിൽ
വീടുുിൽ പതേെനായ
ഹൈതരുോസ്കുഞുുിതുുു
ഭാേയുഖദീജകുുുടുുി(87)അ
നുുേിചുുു.മകുുൾ:ആയിഷ
ബീവി,ഹൈൈബീവി,അ
ബുുുൽസൈാം.മരുമകുുൾ:
മുൈമുുദകുുഞു്ു, ഷംസു
ദീൻ,െസന്ി.
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പവണ്്ത്
രഞ്്സാര-1കപ്്്
രാൽ-1കപ്്്
പോതമ്്്റോടി-3പടേിൾസപ്്ണ
റവണ്്-പടേിൾസപ്്ണ

പോതമു്ുഐസക്രുീം

പോംക്ക്്ിങ്
ബിനിതസദവസി്

തയാറാകക്്ണ്്ത്
കത്ഫരാൻച്ടാക്്ിഅതിപലക്്്1കപ്്്ര
ഞ്്സാരയം്1കപ്്്രാലം്പചർത്്്തിളപ്്ി
ക്്്ക.ഒര്രാതത്ത്്ിൽ3പടേിൾസപ്്ണ
പോതമ്്്റോടിഇട്്്ക്െച്്്രാൽപചർത്്്
ഇളക്്ിക്ഴമ്്്ര്രത്്ിലാക്്്ക.പശഷം
അത്തിളപ്്ിക്്ാൻവച്്ിരിക്്്ന്്രാലിപല
ക്്്ഒഴിച്്്നന്്ായിഇളക്്ിറോണ്്ിരിക്്്
ക. 3 മിനിപറ്്ളം തീ ക്െച്്ിട്്് ഇളക്്ണം.
പശഷം ച്ടാൊൻ പവണ്്ി മററ്്ര് രാതത്
ത്്ിപലക്്്മാറ്്ിവയക്്്്ക.പശഷം2പടേി
ൾസപ്്ണറവണ്്യം്1 ടീസപ്്ണരഞ്്
സാരയം്പചർത്്്മികസ്ിയിൽഅടിറച്്ട്
ക്്്ക.അതിപലക്്്പനരറത്്തയാൊക്്ി
വച്്ിരിക്്്ന്്പോതമ്്ിറ്്്ക്ട്്്ഇട്്്അടി
റച്്ട്ക്്്ക. പശഷം അടപ്്്ള്് രാതത്ത്്ി
പലക്്്മാറ്്ി3മണിക്്്പോളംതഫ്ീസെിൽവ
യക്്്ാം.

ടോമയ്്യെ
ഇനിഎന്്്യെയ്്്ം?
തതക്ാലംനരരത്്ിൽകണ്്ദിപോസ

െിറ്്്പരരിൽഒര്രാവംറോപോട്്യ
ടിക്്ാരൻതങ്്പ്്ൻഅെസ്്്്ിലാറയങ്്ിലം്കാ
രയ്ങ്്ൾഅവിടംറോണ്്്അവസാനിക്്ില്്
എന്്്ക്ഞ്്ാപ്്്വിന്മനസിലായി.

പ്െറത്്പോലാഹലറോന്്്ംതറന്്സം
േന്്ിക്്്ന്്തല്്എന്്മട്്ിൽപോമയ്്മ്െി
ക്്്ള്്ിൽ വളറര സ്ഖിമാനായി കഴിയ്ക

യാണ.് അപതസമയം ഇനി എന്്ാറോര്
പോംവഴി എന്് ആപോചനയിലാണ് ക്
ഞ്്ാപ്്്.

രലസാധയ്തകറളക്്്െിച്്്വളറരയ്ക്്ി
ഭതദ്മായിത്്റന്്ആപോചിച്്്.

അതിൽഒന്്്,അച്്റനയം്മറ്്്ംവിവരം
ധരിപ്്ിക്്്ക.

രണ്്ാമറത്്കാരയ്ം,ഏറതങ്്ിലം്സ്തത്ം
തര്പോരിച്്്പോമയ്്റയമ്െിയിൽനിന്്്പ്െ
ത്്ിെക്്ിഎവിറടറയങ്്ിലം്റോണ്്്പോയ
പശഷംഅങ്്്ഒഴിവാക്്്ക.

പചട്്ൻആറൊര്കംരയ്്ട്്ർജീവിയാറണ
ങ്്ിലം്ഇങ്്റനറോര്സാഹചരയ്റത്്ക്്്
െിച്്്പോധയ്റപ്്ട്ത്്ിയാൽഒര്പോംവഴി
രെഞ്്്തരാതിരിക്്ില്്.

ക്ഞ്്ാപ്്്പചട്്റ്്്മ്െിയിൽറചന്്്.പ്
ളളിക്്ാരൻകംരയ്്ട്്െിൽഎറ്ത്റക്്പോ
രണിനടത്്്കയാണ.്

""പചട്്ാഒര്കാരയ്ംപോദിച്്ാൽസഹായി
ക്്്പോ?''

""നീപോദിക്്്,പകട്്പശഷംരെയാംസഹാ
യിക്്പോപവണ്്പോഎന്്്.''

ക്ഞ്്ാപ്്്ഒര്നിമിഷംഒന്്്രര്ങ്്ി,
എന്്ിട്്്പോദിച്്്-""ഇന്്റലടിവിയിലം്മ
റ്്്ം കണ്് ദിപോസെിറ്്് കാരയ്ം യഥാർഥ
ത്്ിൽഉള്്താപോ?''

""അത്ഏപൊഒരാറളരിടിക്ടിയിപല്'്'.
""അതല്്യഥാർഥത്്ിൽഈദിപോസർ

വരാൻസാധയ്തയ്പട്?്''
""ഏയ്ഒര്സാധയ്തയ്മില്്.ദിപോസർഎ

റന്്റക്്രെഞ്്ാൽഏപൊകാലത്്്ണ്്ാ
യിര്റന്്ന്്്രെയ്ന്്തപല്?്ചിലപോസി
ല്കളാണ് ഇപപ്്ൾ കറണ്്ത്്ിയത.് അത
ല്്ാറതജീവപോറടഒറരണ്്ംവരികഎന്്ത്
അസാധയ്ം''.

സംരതിഎങ്്റനഅവതരിപ്്ിക്്ണറമ

ന്് കാരയ്ത്്ിൽ ക്ഞ്്ാപ്്്വിന് ഒര് വഴി
യം്ത്െന്്്കിട്്്ന്്ില്്എന്്ാണ്വാസത്
വം.

പചച്്ിയ്റടമ്െിയിൽറചന്്്.കാരയ്ംസി
നിമാവിഷയത്്ിൽമാതത്മാണ്താതര്രയ്റമ
ങ്്ിലം്ഇത്്രംസന്്ർഭങ്്ളിൽചിലപപ്്ൾ
ബ്ധ്്ിഉരപദശിക്്്ന്്ത്ഗ്ണംറചയ്്്ം.ഏ
റതങ്്ിലം് റോെിയൻ സിനിമയിൽ നിന്്്
കിട്്ിയഐഡിയആയിരിക്്്ം.

""പചച്്ീ..ഈദിപോസർഇപപ്്ൾനമ്്്റട
നാട്്ിൽവന്്്എന്്്രെയ്ന്്്ണ്്പല്.്അ
ത്നമ്്്റടവീട്്ിറലങ്്ാനം്വന്്ാൽപചച്്ി
എന്്്റചയ്്്ം?''

""ഹായ!്അങ്്റനവര്പോടാ...എങ്്ിൽരി
റന്്അടിറോളിയായിരിക്്്ം''.

ഈശവ്രാ...പചച്്ിഏതാണ്്്കലനിൽവ
ര്ന്്്ണ്്്.

""അല്്നമ്്്റടവീട്്ിൽവന്്്ന്്്വിചാരി
ക്്്ക...നമ്റക്്ന്്്റചയ്്ാൻകഴിയം്?''

""എന്്്റചയ്്ാൻ,നീപസവ്ദിതര്ീൻപ്്ാന
റ്്്എന്്സിനിമകണ്്ിട്്്പട്?്ഫ്ൾപോമ
ഡിയാണ.്ഒര്അനയ്തര്ഹജീവിയ്റോത്്്
നടത്്്ന്്ചിലതമാശകളാണ'്'.

പചച്്ിയ്റടഐഡിയകലക്്ി.ആസിനി
മയില്ള്്ത് ഒന്്് രരീക്്ിച്്ാപോ? -ക്
ഞ്്ാപ്്്മനസിപോർത്്്.

കവകിട്്റത്് ടിവി നയ്്സ് പകട്്പൊറട
ക്ഞ്്ാപ്്്ഒന്്്രര്ങ്്ി.റോലീസ്നായ
അപന്വഷണത്്ിന്വര്ന്്്!

രലപകസം്റതളിയിച്്ിട്്്ള്്ജിംപോർ
ബ്എന്്നായറയയാണ്റോലീസ്റോണ്്്
വര്ന്്ത.്

(നാറള:അപന്വഷണവഴികളിൽജിംപോ
ർബ)്
ഇന്്കെകത്്ചോദയ്ത്്ിന്ശരിയായഉ

ത്്രംഅയച്്വരിൽനിന്്്കെകരക്ഞ്ട്
ത്്ത്-

ഇതാ,ഒരുകൊവിഡകുാല
ഷഷുുിപുരുുതുുിആഘോഷം
സി.തെ.രാസേഷ്കുമാർുു
റോച്്ി:മലയാളിഎന്്്ംഅങ്്ിറനയാ
ണ,്അന്്്ംഇന്്്ംഎന്്്ം.ഏറൊര്തര്
തിക്ലസാഹചരയ്ങ്്ളിലം്മറ്്്ള്്വർ്്ചി
ന്്ിക്്്ന്്തിൽ്്നിന്്്ംതര്വർ്്ത്്ിക്്്ന്്
തിൽ്്നിന്്്ംവയ്തയ്സത്മായിചിന്്ിക്്്ം.
അതിറോര്ഉദാഹരണമിതാ.കടന്്മണ്്
റോവിലകറത്്റക.സി.രമരാജയ്റടഷ
ഷ്്ിപ്ർ്്ത്്ിആപോഷിച്്ത്കാലത്്ിറ്്്
കളമെിഞ്്ായിര്ന്്്,സം്ആപ്്ില്റട
എല്്ാവറരയം്വിളിച്്്പചർത്്്വയ്തയ്സത്
മായആപോഷം..!

ഏതര്ിൽ്്എട്്ിന്ഷഷ്്ിപ്ർ്്ത്്ിഗ്ര്വാ
യ്രിൽ്്ആപോഷിക്്ാൻ്്രധ്്തിയിട്്താ
യിര്ന്്്.രമഡിസംേർ്്അവസാനപത്്
റടകനതർ്്ലൻ്്ഡ്സില്ള്്മകറ്്്യട്
പത്്ക്്്പോയി.മാർ്്ച്്്ആദയ്വാരംനാട്്ി
പലക്്്മടങ്്ാറമന്്ായിര്ന്്്വിശവ്ാസം.
അറപ്്പഴക്്്പോകറമമ്്ാടം്റോവിഡി
റ്്്രടപ്്്െപ്്ാട.്വിസകാലാവധിതീര്ന്്

സാഹചരയ്ത്്ിൽമാർച്്്രണ്്ാംവാരപത്്
റടഏറെകഷ്്തകൾ്്സഹിച്്്രമനാട്്ിപല
ക്്്മടങ്്ി.വിമാനമിെങ്്ിയരാറടവീട്്ി
റലത്്ിസവ്യംകവ്ാെ്്്ീനിൽ്്തര്പവശിച്്്.
ഷഷ്്ിപ്ർ്്ത്്ിയിൽ്്രറങ്്ട്ക്്ാൻ്്നാട്്ി
പലക്്്ള്്യാതത്രമയ്റടമക്്ൾ്്ക്്്ംസ
പോദരിക്്്ംെദ്്ാപക്്ണ്്ിവന്്്.ത്ടർന്്്
വന്്പോക്ഡൗപോറടവിപ്ലമായിആ
പോഷംനടത്്ാന്ള്്ക്ടം്ോംരങ്്ള്
റടസകലരധ്്തികളം്വിഷമപത്്റടറയ
ങ്്ിലം്ഉപരക്്ിച്്്.

അപപ്്ഴാണ്ആധ്നികസാപങ്്തിക
വിദയ്യ്റടസഹായംപതടിയാപോഎന്്
ചിന്്ഉദിച്്ത.്ഈപോവിലകറത്്തറന്്
അംരമായഐടിവിദഗധ്പോ.ആശവ
ർ്്മ്്തിര്വനന്്പ്രത്്്നാഷണൽ്്ഇ
ൻ്്പോർ്്മാറ്്ിക്റസ്്്െിൽ്്സീനിയർ്്സീ
നിയർ്്സയ്്്ിസ്്്്ാണ.്അവര്റടഭർ്്ത്്ാ
വ്അമരൻ്്രാജസവ്ന്്മായി"ഇൻ്്ആപ്്്'
എന്്പോഫറ്്്്റവയർ്്സ്്ാരനവം്നട
ത്്്ന്്്.ഇപപ്്ൾ്്വിഡിപോപോണഫെ
ൻ്്സിങ്്ിന്മ്ഖയ്മായിഉരപോരിക്്്ന്്
"സം്'ആപ്്ിപക്്ഷറ്്്സാധയ്തകൾഅവ
ർ്്അവതരിപ്്ിച്്്.അപന്്ദിവസംഎല്്ാ
ക്ടം്ോംരങ്്റളയം്പചർ്്ത്്്ഒര്"റവ
ർ്്ചയ്്ൽ്്ക്ടം്േക്ട്്ായമ്'സംഘടിപ്്ിക്്ാ
ൻ്്ഇത്ഉരപോരിക്്ാറമന്്്ംരെഞ്്്.
അപൊറടഐടിപമഖലയിൽ്്തര്വർ്്ത്്ി

ച്്്വര്ന്്റക.സി.അര്ണ്്ക്മാർ്്,റക.
സി.ഹരിരാജ,റക.സി.േീനത്ടങ്്ിയവ
ർ്്ആദൗതയ്ംഏററ്്ട്ത്്്.വിവിധസ്്ല
ങ്്ളിൽ്്പോലിറചയ്്്ന്്പോവിലകറത്്
മറ്്ംരങ്്ൾ്്രിന്്്ണനൽ്്കിയപപ്്ൾ്്,രി
റന്്എല്്ാം റരറട്്ന്്ായിര്ന്്്.രമയക്്്്

സർ്്കത്രസ്സമ്്ാനറമന്്നിലയക്്്ാണ്
അപന്്ദിവസംരാവിറല"ഇ-ക്ടം്േക്
ട്്ായമ്'സംഘടിപ്്ിച്്ത.്

86വയസ്ള്്വള്്്വപക്്നാതിരികട
ന്്മണ്്റോവിലകറത്്ജനാർ്്ദ്്നൻ്്രാ
ജ,പോഴിപക്്ട്സാമ്തിരിപോവിലക
റത്്സ്്ാനി92വയസ്ള്്അമ്്ാടിപോ
വിലകംറക.സി.അന്ജത്്ിതമ്്്രാട്്ി,
നീപലശവ്രംഅള്്ടസവ്ര്രംവലിയതമ്്്
രാൻ്്87വയസ്ള്്റക.സി.രാമവർ്്മ്്രാ
ജ,അള്്ടസവ്ര്രംമ്ത്്മ്്തമ്്്രാൻ്്
റക.സി.തങ്്മണിരാജത്ടങ്്ിയമ്തിർ
ന്്വർ്്റൊട്്്രമയ്റടഎട്്്മാസംമാതത്ം
തര്ായമ്ള്്പരരക്്്ട്്ിവാമികഅടക്്ംന്
പോളംക്ടം്ോംരങ്്ളം്മറ്്്േന്്്ക്്
ളം്രമയക്്്്ആശംസകളം്അന്തര്ഹ
വം്ആശീർ്്വാദങ്്ളം്അർ്്പ്്ിക്്ാനായി
തങ്്ള്റടറോകേലിലം്കംരയ്്ട്്െില്മാ
യിഈസംരമത്്ിൽ്്രങ്്ാളികളായി.40
വിവിധസ്്ലങ്്ളിൽനിന്്ായി10രാജയ്
ങ്്ളില്ള്്േന്്്ക്്ൾ്്തത്്മയംഇ-ക്
ട്്ായമ്യിൽ്്രറങ്്ട്ത്്്.

രണ്്്മണിക്്്ർ്്നീണ്്്നിന്്ഈ"ഇ-
ഷഷ്്ിപ്ർ്്ത്്ിക്ടം്േസംരമം'റോവി
ഡ്കാലത്്്പ്ത്മയായി.അവസാനം
എല്്ാവരം്അവരവര്റടവീട്കളില്ണ്്ാ
ക്്ിയസദയ്യ്മ്ണ്്ാണ്വിഡിപോആ
പോഷംഅവസാനിപ്്ിച്്ത.്

പോദയ്ംഇതായിര്ന്്്-
ദിപോസർ എന്് പരര് എങ്്റന കിട്്ി?

ആരാണ്ഈപരര്ആദയ്ംവിളിച്്ത?്

ഉത്്രം:ഭീമൻരല്്ിഎന്്ാണ്ദിപോസർ
എന്്വാക്്ിറ്്്അർഥം.തേ്ിട്്ീഷ്ശാസത്ത്
ജ്്നായെിച്്ാർഡ്ഓവനാണ്ദിപോസെി
ന്ആപരരിട്്ത.്

MadhavR.Shankar.

9thStd,
CampionSchool,

Edappally.

ഇനുുതതുുസോദയും:
ഏറ്്വം്അവസാനംദിപോസെിറ്്്അവ
ശിഷ്്ങ്്ൾകറണ്്ത്്ിയത്ഏത്രാജയ്ത്്്?
ഉത്്രംഅയപക്്ണ്്
വാടു്ുസ്ആപുനമുുർ:
7304041234

രമരാജയുടെഇ-ഷഷുുിപുരുുതുുികു്ു
10രാജയുങുുളിലുുനിനു്ു200ഓളംപേരുു

ദുരിതാശവ്ാസനിധികളിപലക്്്സഹായധനവം്അരി
യം്നൽ്്കിറതന്്ിന്്്യൻനടിരാർ്്വതിനായർ്്.രി

എംറകപയർ്്സ്ഫണ്്ിപലക്്്ഒര്ലക്്ംര്രയം്തമിഴ്
നാട്മ്ഖയ്മതന്്്ിയ്റടദ്രിതാശവ്ാസനിധിയിപലക്്്ഒര്ല
ക്്ംര്രയ്മാണ്നടിനൽ്്കിയിരിക്്്ന്്ത.്

ക്ടാറത ഫിലിം എംപല്്യീസ് റഫഡപെഷൻ്് ഓഫ്
സൗത്്്ഇന്്്യയിപലക്്്(റഫഫ്സി)1500കിപോഅരി
യം്ഫിലിംെിപപ്്ർ്്പട്്ർ്്സ്യ്ണിയന്1000കിപോഅരി
യ്മാണ്താരംവിതരണംറചയത്ിരിക്്്ന്്ത.്റയകന്്
അരിന്്ാൾ്്,ഉത്്മവില്്ൻ,നീരാളിത്ടങ്്ിയസിനിമകളിൽ്്അഭിനയിച്്നടിയാണ്രാർ്്വതിനാ
യർ്്.മലയാളത്്ിൽ്്വിറകതര്കാശ്ചിതത്ംപോപ്്ിൻ്്സില്റടയാണ്അരപങ്്റ്്ം.നിരവധിമലയാ
ളം,തമിഴ,്കന്്ഡസിനിമകളിൽരാർ്്വതിഅഭിനയിച്്ിട്്്ണ്്്.

ദ്രിരാശവ്ാസനിധിയിലേക്്്
സംഭാവനടെയത്്പാര്്വരിനായര

മാളവികയ്ടെയാതര്ാഅന്ഭവങ്്ൾ
ആരാധകർ്്ക്്ായിതറ്്്വിയ

റ്്്നാംയാതത്അന്ഭവംരങ്്്
റവച്്ിരിക്്്കയാണ്മാളവികപോഹന
ൻ്്.ദ്ൽ്്ഖർ്്ചിതത്ംരട്്ംപോറലഎന്്സി
നിമയില്റടയാണ്മാളവികപോഹനൻ്്
സിനിമയിപലക്്്എത്്്ന്്ത.്അഭിനയം
കഴിഞ്്ാൽ്്താരത്്ിന്ഏറ്്വം്ഇഷ്്ം
യാതത്കപളാടാണ.്തറ്്്യാതത്കളം്
പഫാപട്ാ്കളം്താരംഇൻ്്സ്്്്യിൽ്്ആരാ
ധകർ്്ക്്ായിരങ്്്റവക്്ാറ്ണ്്്.ഷ്ട്്ിങ്
ഇടപവളകളിൽ്്കിട്്്ന്്എല്്ാസമയവം്
താരംയാതത്ക്്ായിമാറ്്ിറവക്്ാറ്ണ്്്.
അത്പരാറലതറ്്്യാതത്ക്െിപ്്ികളം്
താരംആരാധകർ്്ക്്ായിരങ്്്റവക്്ാറ്
ണ്്്.പകാവിഡ്19തടയ്ന്്തിനായികക
കൾസാനികറ്്സർഉരപയാരിച്്്വ്ത്്ി
യാക്്്വാനം്സ്രക്്ിതരായിവീട്്ിലിരി
ക്്്വാനം്താരംരെയ്ന്്ഇൻ്്സ്്്്പരാ
സ്്്്ാണ്ഇപപ്ാ്ൾ്്ചർ്്ച്്യാക്ന്്ത.്സാനി
കറ്്സർരിടിച്്്മാളവികനിൽ്്ക്്്ന്്ചി
തത്മാണ്താരംഇൻ്്സ്്്്യിൽ്്രങ്്്റവച്്ിരി
ക്്്ന്്ത.്നീലപഷാട്്്അണിഞ്്്റതര്വ്
വിളക്്ിറ്്്റവളിച്്ത്്ിൽ്്നിൽ്്ക്്്ന്്
താരത്്ിറ്്്ചിതത്ങ്്ളാണ്രങ്്്റവച്്ി
രിക്്്ന്്ത.്പലാകംമ്ഴ്വൻ്്റകാപൊണ
കവെസിറ്്്ആശങ്്യിലാണ.്സിനിമാ
ഷ്ട്്ിങ്പഷാകൾ്്എല്്ാംനിർ്്ത്്ിറവച്്ി
രിക്്്കയാണ.്ഇപപ്ാ്ഴറത്്സാഹചരയ്
ത്്ിൽകവെസിറനറചറ്ക്്ാൻ്്മ്ൻ്്ക
ര്തൽസവ്ീകരിക്്ാനം്താരംആരാധക
ർ്്ക്്്നിർ്്പദശംനൽക്ന്്്ണ്്്.

ക്ടാറതതറ്്്ആരാധകർ്്ക്്ായിവി
യറ്്്നാംയാതത്അന്ഭവംരങ്്്റവച്്ിരി
ക്്്കയാണ്മാളവികപോഹനൻ്്.യാതത്
യിൽ്്തനിക്്്ഇഷ്്റപ്്ട്്എട്്്കാരയ്ങ്്ളം്
താരംഇൻ്്സ്്്്യിൽ്്ക്െിച്്ിട്്്ണ്്്..തറ്്്
വിയറ്്്നാംയാതത്മെക്്ാൻ്്ആവാത്്ഒ
ന്്ായിര്ന്്്റവന്്്ം,എന്്്ംഓർ്്ക്്്ന്്
തറ്്്യാതത്കളിറലഏറ്്വം്തര്ധാനറപ്്
ട്്ഒര്യാതത്അന്ഭവംതറന്്യായിരി
ക്്്ംഇറതന്്്ംതാരംഇൻ്്സ്്്്യിൽ്്ക്െി
ച്്്.ഹാപോയിറലറത്ടയിൻ്്സത്ട്ീറ്്ിറല

റെയിൽ്്പവതട്ാക്്ി
ല്ള്്പമക്്ിഫറ്്്്
കപഫറയക്െിച്്്
താരംപരാസ്്്്ിൽ്്ര
െയ്ന്്്.റത്ടയിൻ്്
വര്ന്്തിന്റൊട്്്
മ്ൻ്്പ്തട്ാക്്ിൽ്്
നിന്്്പമശകളം്ക
പസരകളം്എട്
ത്്്മാറ്്്ന്്്ആ
ദയ്ംഅൽ്്പ്്ംബ്
ധ്്ിമ്ട്്ായിപതാന്്ി
റയങ്്ിലം്മികച്്ഒ
ര്അന്ഭവംആ
യിര്ന്്്.വിയ
റ്്്നാംകാര്റട
സറ്രഷയ്ലായഎ
ഗ്്്പോഫിക്ടിച്്
കാരയ്വം്താരംര
െയ്ന്്്.തദ്വര്ര
ത്്ിൽ്്പകക്്്പോ
റലയ്ള്്ഈപോ
ഫിആദയ്ംഇഷ്്റപ്്
ട്്ിറല്്ന്്്ംരിറന്്
ര്ചിഇഷ്്മാറയ
ന്്്ംതാരംരെയ്
ന്്്.

ലാനപ്െണ്്സി
റ്്ി'എന്്െിയറപ്്ട്
ന്്പോയ്ആൻ്്
ആണ്രിന്്ീട്ത
റന്്ആകർ്്ഷിച്്മ
ററ്ാ്ര്കാരയ്ം.ന്
റ്കണക്്ിന്തര്
കാശംറോരിയ്ന്്കലറ്്്കൾ്്ഇവിറട
കാണാം.വിയറ്്്നാമിൽ്്ഇത്വറരസന്്
ർ്്ശിച്്തിൽ്്തനിക്്്ഏറ്്വം്ഇഷ്്റപ്്ട്്ത്
ഈനരരമാറണന്്്താരംഇൻ്്സ്്്്യിൽ്്
ക്െിക്്്ന്്്.

‘പോയിആൻ’റലതിരപക്്െിയതം്
വർണ്്ാഭവ്മായറെപറ്്്്െ്്്ാണ്തനി
ക്്്മെക്്ാൻ്്കഴിയാത്്മററ്ാ്ര്അന്ഭ

വം.പോകത്്ിറലഏറ്്വം്കയ്്ട്്ായനാ
യക്്്ട്്ികറളകണ്്തം്ഈയാതത്യിൽ്്
ആറണന്്്താരംരെയ്ന്്്.ഏറതങ്്ി
ലം്റവള്്ച്്ാട്്ത്്ിനരികിറലഉച്്മയക്്ം
എന്്താണ്അട്ത്്യാതത്യിറലസവ്
പന്റമന്്്ംനീണ്്നടത്്ത്്ിന്പശഷമ്
ള്്പോഫിപത്േക്്്കൾയാതത്യിറലമെ
ക്്ാനാവാത്്അന്ഭവമാറണന്്്ംതാ
രംഇൻ്്സ്്്്യിൽ്്ക്െിച്്്.

ലോക്്്ഡൗണിൽ
സാനിയ
സോഷയ്ൽ മീഡിയയിൽ ഏ
റെസജീവമായനടിയാണ്സാ
നിയഇയ്്പ്്ൻ.ഇപപ്്ഴിതാതാ
രത്്ിറ്്് വർക്്ൗട്്് ചിതത്ങ്്
ളം്വിഡിപോയ്മാണ്ഇൻസ്്്്
തര്ാംആരാധകറരഅമ്്രപ്്ി
ക്്്ന്്ത.് ഏറെ ശരീരവഴക്്
പ്ത്റടയ്ള്് സാനിയയ്റട
പോരയാണ്ഈഅമ്്രപ്്ിന്
കാരണം. പോരയക്്്് പ്െപമ
പോളിവ്ഡ് നടി സണ്്ി ലി
പോണിയ്റട ടീ ഷർട്്് ചല
ഞ്്്ംസാനിയനിഷത്ര്യാസം
പ്ർത്്ിയാക്്ിയിര്ന്്്. തല
കീഴായിനിന്്്കാല്കൾതെ
യിൽ റൊടാറത ടീഷർട്്് ധരി
ക്്്കയാണ് താരം. സ്്്്ാറ്്സി
ലാണ്ചലഞ്്്പ്ർത്്ിയാക്്്
ന്്വിഡിപോസാനിയരങ്്്വ
ച്്ത.് രശ്വിൻ രാലിന് രക
രം് െബ്്ർ രാറലാഴിച്് ചായ
ആപണാക്ടിക്്്ന്്ത്എന്്ാ
ണ്താരപത്്ട്ള്്ആരാധക
ര്റട പോദയ്ം. ചിലരാകറട്്
പോര ടയ്്പട്്െിയൽ ത്ടങ്്ാ
നം്ആവശയ്റപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്.കവ്ീൻ
എന്്ചിതത്ത്്ിൽനായികയാ
യിഎത്്ിയസാനിയപത്രതം
2, ല്സിഫർ ത്ടങ്്ിയ ചിതത്
ങ്്ളില്റടയാണ് തശ്പധ്്യയാ
യത.് പോഡലിംഗ് രംരത്്്ം
താരംസജീവമാണ.്

കെ.സി.രമ
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Edited, Printed and Published by K.S.Sasikumar , Director, on behalf of M/s.Vaartha News Network Pvt.Ltd. Editorial Team: R.Gopikrishnan (Chief Editor), C.P. Rajasekharan* (Controlling Editor,* responsible for selection of news under PRB Act), E.Rudran Warrier (Executive Editor), Vol. 3, Issue No. 111 .RNI No.KERMAL/2018/76414  Printed at M/s S.T. Reddiar & Sons,
Veekshanam Road, Kochi- 682035 and Published from Vaartha News Network Pvt.Ltd No. 33 / 758, Vijis Complex, Kallupalam, Iron Bridge P.O., Alappuzha - 688011. Phone - 0477 2252534, E-mail: info@metrovaartha.com

കട്്്ികലോട ്അവരച്ട ഭാഷയിൽ സംവദിച്്
മഹ്മ്് രമണൻ ഇനി ഓർമ...

സഹജൻമ്ഹമ്്.
മ്ഹമ്്:ക്ട്്ികളക്്ായിഅ
ൈിലളിൈവം്മചോഹരവ്മാ
യഭാഷയില്തെരസച്്രട്മ്
റിയാതൈഉളക്്ാമ്്്ള്്കഥ
കളരേിച്്മ്ഹമ്്രമണന
ഇനിഓർമ.ചല്്േംനിറഞ്്
ബാലയ്കാലച്ത്ട്പെതവട്്ി
യാണ്മ്ഹമ്്രമണനഎന്്
ത്ലികാനാമത്്ില സാഹി
ൈയ്ത്്ിലം്ഔചദ്ോഗികെീവി
ൈത്്ില തകേിദംബരനാ
യം്പപ്ചോഭിച്്ത.്ബാലസാ
ഹിൈയ്മായം്ചോവലായം്മ
നോസപ്ൈ് പ്സൈ്കമായം്
നാലപ്ചൊളംരേനകളഅ
ചദ്്ഹംനിർവ്്ഹിച്്്.ബാലപം
ക്്ികളില്തെയാണ് അചദ്്
ഹംഎഴ്ൈിത്െങ്്ിയത്.പ
ലപപ്ധാനആന്കാലികങ്്
ളിതലയം് അചദ്്ഹത്്ിനത്റ
രേനകളക്്് നല്് വായന
ക്്ാരം് ഉണ്്ായിര്ന്്്. രമ
ണന എന്്ത് അചദ്്ഹത്്ി
നത്റഅന്െനത്റചപരായി
ര്ന്്്. ബാലപംക്്ിയിചല
യക്്്്രേനകളഅയക്്ാന
അചദ്്ഹത്്ിന് പപ്ായംക്ട്
ൈലായിര്ന്്്.അത്തോണ്്്
മാത്ഭ്മി നെത്്ിയസാഹി

ൈയ് മത്്രത്്ില അന്െ
നത്റചപരിലാണ്മാമ്്ഴംഎ
ന്്കഥഅയച്്ത.്അൈിന്ഒ
ന്്ാംസമ്്ാനംലഭിക്്്കയ്
ണ്്ായി.അന്്്മ്ൈലാണ്രമ
ണന എന്് ചപര് ത്ലികാ
നാമമായിസവ്ീകരിച്്ത.്
മ്ഹമ്്യ്തെകഥാകാര

നായമ്ഹമ്്രമണന1942
ലാണ് മ്ഹമ്് സിഎംഎസ്
എലപിസക്്ളിന്സമീപം
ചവലിക്്കത്്്േിറയിലവീട്്ി
ല െനിച്്ത.് ക്ഞ്്ിക്്്ട്്
നത്റയം്കാളിക്്്ട്്ിയ്തെമ

കനായാണ് െനനം. ബാലയ്
ത്്ിതലദ്രിൈപർവ്്ംൈാണ്്ി
യാണ്അചദ്്ഹം വളർന്്ത.്
മ്ഹമ്്സിഎംഎസ്എലപി
സക്്ള,മ്ഹമ്്ആരയ്ക്്രമി
ഡിലസക്്ള,കണിച്്്ക്ള
ങ്്രതഹസക്്ള,ആലപ്്്ഴ
എസ്ഡിചോളജ്എന്്ിവിെ
ങ്്ളിലായിവിദയ്ാഭയ്ാസംപ്
ർത്്ീകരിച്്്.ക്ട്്ിക്്ാലംമ്
ൈല വായനയം് പഠനവം്
എഴ്ത്്്ംഒര്ലഹരിയായി
ര്ന്്്മ്ഹമ്്രമണന്.പഠി
ക്്്ന്്കാലത്്്ൈതന്്ബാ

ലസാഹിൈയ്മത്്രങ്്ളിലപ
തങ്്ട്ക്്്കയം്നിരവധിസ
മ്്ാനങ്്ള ചനട്കയം് തേ
യൈ്ിട്്്ണ്്്.
നിർധനക്ടം്ബത്്ില

െനിച്്മ്ഹമ്്രമണനപഠി
ക്്്ച്പ്ളൈതന്്മറ്്്ക്ട്്ി
കളക്്്െയ്്ഷതനട്ത്്ാണ്ൈ
നത്റസാമ്്ത്്ികആവേയ്
ങ്്ള നിറചവറ്്ിയിര്ന്്ത.്
തസപക്ട്്റിചയറ്്ിലലാസ്്്്്ചപ്ഗ
ഡ്െീവനക്്ാരനായാണ്െീ
വിൈം ത്െങ്്ിയത.് പിന്്ിട്
വിചല്്ജ് അസിസ്്്്നറ്ായി
ചോലികിട്്ിപിന്്ീട്ൈണ്്ീർ
മ്ക്്ംതൈക്്്വിചല്്ൊഫീസ
റായി ഔചദ്ോഗിക െീവിൈ
ത്്ിലനിന്്്പിരിഞ്്്.
ഔചദ്ോഗികചോലിത്്ി

രക്്്കളക്്ിെയിലം്സാഹി
ൈയ് പപ്വർത്്നത്്ിലം് അ
ചദ്്ഹം വയ്ാപ്ൈനായിര്ന്്്.
കള്്നക്ഞ്്പ്്ന,മണിയ
നപ്ച്്യക്്്്മണിതകട്്ി,ക
ണ്്ന കാക്്യ്തെ കൗേല
ങ്്ളഭാഗം1,2,3.അഷ്്ാവപക്
ന ,അഭിയ്തെ ക്റ്്ാചന്വഷ
ണം4ഭാഗം,മണ്്നതമൈീ
ന ,പ്സൈ്കം വളർത്്ിയ
ക്െി ,ക്ട്്ികള്തെ സഖാവ്

,ക്ട്്ികതള എങ്്തന സല
സവ്ഭാവികളായി വളർത്്ാം
ത്െങ്്ി നാലപ്ചൊളം പ്
സൈ്കങ്്ള അചദ്്ഹത്്ി
നത്റത്ലികത്മ്്ിലപിറ
വിതയട്ത്്്.
കണ്്നകാക്്യ്തെകൗ
േലങ്്ള എന്് ചോവലിന്
മികച്്ബാലസാഹിൈയ്ക്ൈി
യക്്്്ള്് ചകരള സാഹിൈയ്
അക്്ാദമിഅവാർഡ്(1989)
,ച്ണ്്എന്്ചോവലിന്ഉറ്
ബ്അവാർഡ്(1990),അന്
വം്ക്ട്്ിച്്ാത്്നം്എന്്ക്
ൈിക്്്ബീമിനത്റപിനചരപന്്്
നാഥ്സമ്ാരകപ്രസക്്്ാരം
(1993),ഭീമഅവാർഡ്,ഇവ
ലഭിച്്ിട്്്ണ്്്.
മലയാളസാഹിൈയ്ത്്ിനം്
സംസക്്്ാരത്്ിനം് ഒചട്്തറ
സംഭാവനകള നലകിയ മ്
ഹമ്് രമണന വാർദ്്്യകയ്
ത്്ിനത്റ ചോഗാവസ്്കളി
ലരണ്്്വർഷംകഴിഞ്്ൈി
ന് ചേഷമാണ് യാപൈ്യാക്
ന്്ത.്ചോഗംൈളർത്്ിയിര്
ന്്ിതല്്ങ്്ിലആ ത്ലികയി
ലമലയാളഭാഷയക്്്്ഒചട്്തറ
സംഭാവനകളഉണ്്ാക്മായി
ര്ന്്്.
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ഹരിഗീതപുരതു്ുഇകുുുറി
ചിതുുിരഉതുുവമിലുു
അദവ്ൈത്ഹരിപ്്ാട്
ഹരിപ്്ാട:്പത്്്ദിനരാപൈ്ങ്്
ളിലായിനഗരത്്ിനത്റ രാപ
കല്കതള കലയ്തെ ന്പ്ര
ധവ്നികള്യർത്്ിസമ്്ന്്മാ
ക്്ിയിര്ന്് ഉത്്വദിനങ്്ള
ക്്്ഇക്്്റിവിെ.പപ്സിദ്്മായ
ഹരിപ്്ാട്സ്പബ്ഹ്്ണയ്സവ്ാമി
മഹാചക്്പൈ്ത്്ിലനാതളേി
ത്്ിര ഉത്്വത്്ിന്  തോെി
ചയറില്്.
പകരം ആവണി ഉത്്വ
ത്്ിന്മ്നപ്നെത്്ാനാണ്
ഇചപ്്ഴതത്് ൈീര്മാനം. വി
ഷ്വിന്പ്ലർതച്്കണികണ്്്
തോെിചയറ്ന്് പപ്സിദ്്മായ
േിത്്ിരഉത്്വമാണ്തോവി
ഡ്മഹാമാരിയ്തെപശ്്ാത്്
ലത്്ിലമാറ്്ിതവക്്്ന്്ത.്വർ
ഷത്്ില മ്ന്്് ഉത്്വങ്്ളാ
ണ് ചക്്പൈ്ത്്ില നെക്്്ന്്
ത.്ചമെവിഷ്വിന്തോെിചയറി
പത്്ാമ്ദയത്്ിന് ആറാചട്്
തെസമാപിക്്്ന്്േിത്്ിരഉ
ത്്വവം്,േിങ്്മാസത്്ിതല

അത്്ത്്ിന്തോെിചയറിൈി
ര്ചോണത്്ിന്ആറാചട്്തെ
നെക്്്ന്് ആവണി ഉത്്വ
വം്,ധന്വിതലേൈയംനാളി
ല തോെിചയറി ൈിര്വാൈിര
യക്്്്ആറാട്്്നെത്്്ന്്മാർക
ഴി ഉത്്വവം്,േിത്്ിര ഉത്്
വംഒഴിതകയ്ള്്രണ്്്ഉത്്വ

ങ്്ളക്്്ംചക്്പൈ്േെങ്്്കള
മാപൈ്മാണ് ഉണ്്ാവ്ക.എന്്ാ
ലേിത്്ിരഉത്്വംന്റ്്ാണ്്്
കളായിഅൈിവിപ്ലമായ രീ
ൈിയിലാണ് തോണ്്ാട്ന്്ത.്
സംസ്്ാനത്്ിനകത്്്ംപ്റ
ത്്് നിന്്്മായി അൈിപപ്േ
സൈ്രായനിരവധികലാകാര

ന്്ാരാണ്ഈ ദിവസങ്്ളില
ചക്്പൈ്ത്്ിതലത്്ിയിര്ന്്ത.്
ഓണാട്്്കരഅപ്്ർക്ട്്നാ
ട്മായിഅൈിരിട്ന്് പപ്ചദേ
മാണ്ഹരിപ്്ാട.്ആവണിഉത്്
വത്്ിന്ചദവനആറാട്ന്്ത്
ചക്്പൈ്ത്്ിചോട്ചേർന്്്ള്്
വിസത്്ൈമായ തപരം്ക്ള
ത്്ിലം് മാർകഴി ഉത്്വത്്ി
ന്അട്ത്്്ൈതന്്യ്ള്്നഗ
രിചക്്പൈ്ത്്ില്മാണ്ആറാ
ട്്്.എന്്ാല േിത്്ിര ഉത്്വ
ത്്ിന് ആറാട്്ിതനത്്്ന്്ത്
ഏഴ്കിചോമീറ്്ർൈാണ്്ികര്
വാറ്്ാ ക്ളങ്്ര പേ്ീക്ഷണ്
സവ്ാമിചക്്പൈ്ത്്ിലാണ.്ചക്്
പൈ്ത്്ിതല േിത്്ിര ഉത്്വ
ത്്ിന് പൈിനായിരങ്്ളാണ്
എത്്ിയിര്ന്്ത.്അചൈചൊ
തലൈലതപ്്ക്്മ്ള്്ഗെരാെ
ന്്ാർഅണിനിരക്്്ന്്ഉത്്
വബലിയം് വലിയകാണിക്്
യം് ആറാട്്്തമല്്ാം ആയിര
ങ്്തളഹഠാൈാകർഷിച്്ിര്ന്്
േെങ്്ഉകളാണ.്ഉത്്വത്്ിന്

ദിവസങ്്ളക്്്മ്നപ്ൈതന്്
നഗരമാതക കച്്വെക്്ാർ
തകയെക്്്മായിര്ന്്്.
എന്്ാല ഇചപ്്ള നഗര
ത്്ില ഉത്്വത്്ിന്ള്് യാ
തൊര് ഒര്ക്് ങ്്ള്മില്്.എ
ങ്്്ം മാസക്് ധരിച്്്അൈീവ
പേ്ദ്്ചോതെനെന്്്നീങ്്്ന്്
അപ്ർവ്്ംേിലർമാപൈ്ം.ൈങ്്
ള്തെഓർമ്്യിലആദയ്മായാ
ണ്ഉത്്വംമാറ്്ിതവയക്്്്ന്്
തൈന്്് പഴമക്്ാ ര്തെ സാ
ക്്്യം.േിത്്ിര ഉത്്വത്്ിന്
തോെിചയ റ്ന്്ൈിന് മ്ന്്ാ
യി ചക്്പൈ്ത്്ിതലത്്ിയിര്
ന്്പപ്ധാനേെങ്്ായിര്ന്്്ക
ര്വാറ്്ാകളരിക്്ലപേ്ീമ്ഹ്
ർത്്ി ചക്്പൈ്ത്്ില നിന്്്ം
ൈട്്്പ്രയക്്്ലക്ടം്ബമ്പ്്
നത്റചനത്ൈവ്ത്്ിലവാദയ്ചമ
ളങ്്ള്തെഅകമ്്െിചോതെഎ
ത്്ിയിര്ന്്"തോട്്കാഴേ്"ഗ്
ഹാത്രൈവ്ത്്ിനത്റഓർമ്്ക
ള്ണർത്്്ന്്ഇത്്രംേെങ്്്
കതളല്്ാംനഷ്്മാവം്.

െി തൃൃി ര ഉ ൽ സ വ തൃൃി സൃൃൃ ര ഴി ഞൃൃ വ ർ ഷ സൃത ൃസരാ ടി നയ റൃൃ്
( ഫ യ ൽ െി കതൃം)

ആ വ ണി ഉ ൽ സ വ ത്്ി ന ്മ ്ൻ പ ്ന ട ത്്ാ ൻ തീ ര ്മാ നം

ചേർത്്ല:കാർപകെത്്ില
പരിചക്്റ്്് േികിത്് കഴിയ്
ന്്പ്ച്്ാക്്ല പേ്ീകണ്്ചഠേവ്
രംസ്ക്ളിതലവിദയ്ാർത്്ി
നികളായസാഗിസാബ,്അന
ഘ,േന്്നഎന്്ിവര്തെവീട്്ി
ലസക്്ള മാചനെരം് ോഖ
തേർമാന്മായ തക.എല.അ
ചോകന  വിഷ്തകനീട്്വം്
ഭാക്്്യധാനയ്കിറ്്്ം മായി എ
ത്്ി.അപകെത്്ിലപരിചക്്
റ്്വർക്്്സഹായതമത്്ിക്്ണ
തമന്്ചയാഗംെനറലതസപക്
ട്്റിയ്തെനിർചദ്്േ പപ്കാരമാ
യിര്ന്്്സഹായം എത്്ിച്്

ത.്
മാർച്്് 10ന്  ആദയ് ദിവസ
തത്്പ്്സട്്പരീക്്കഴിഞ്്്
വീട്്ിചലക്്്മെങ്്്കയായിര്ന്്
വിദയ്ാർത്്ിനികതളയാണ്പ്
ച്്ാക്്ല പള്്ി തവളി കവല
യക്്കിഴക്്്വേംവച്്്അമി
ൈചവഗത്്ിലവന്്കാറിെിച്്്
തൈറിപ്്ിച്്ത.്മ്ൈപപ്ായരായഇ
വർഇചപ്ാ്ഴം്കിെക്്യിലാണ.്
അപകെദിവസംൈതന്്സക്്
ളിനത്റ വകയായി പപ്ാഥമിക
ആവേയ്ങ്്ളക്്്ള്്സഹായം
ആശ്പപൈ്ിയിതലത്്ിമാചനെ
ർനലകിയിര്ന്്്.

ശശ്ീകണമ്േശവ്രം544-ാംനമ്്ർ
ശാഖോത്കയാക്ന്്്
പ്ച്്ാക്്ല: കാര്ണയ് പപ്വർ
ത്്നങ്്ളക്്് ചേർത്്ല
എസഎ്നഡിപി യ്ണിയനി
തലപ്ച്്ാക്്ലപേ്ീകണച്ഠേവ്
രം544-ാംനമ്്ർോഖമാത്ക
യാക്ന്്്.
ചോഗം െനറല തസപക്ട്്റി
യ്തെ നിർചദ്്ോന്സരണം
ോഖാഗംങ്്ള്തെമ്ഴ്വനഭവ
നങ്്ളിലം്ഭക്്്യധാനയ്കിറ്്്
കളനലകാനൈീര്മാനിച്്ൈാ
യിോഖാതേയർമാനം്സക്്
ള മാചനെര്മായ  തകഎല
അചോകനഅറിയിച്്്ഈക
ഴിഞ്്ദിവസംൈിരതഞ്്ട്ക്്
തപ്്ട്്118അംഗങ്്ളക്്്യ്ണി
റ്്്കണവീനർമാർവഴിോഖാ
വകതപനഷനഭവനങ്്ളിതല
ത്്ിക്്്കയ്ണ്്ായിക്ൊതൈ
സാമ്്ത്്ീകമായി പിന്്ാക്്ം
നിലക്്്ന്്സ്്ിരംകിെപ്്്ചോ
ഗികള'വാർദ്്കയ്സഹെമായ
അസ്ഖബാധിൈർ 'അം ഗപ
രിമിൈർ എന്്ിവർക്്് അചപ
ക്്അന്സരിച്്്ചോക്്്ഡൗ
ണകാലയളവിലചോക്്റ്തെ
േീട്്്അന്സരിച്്്മര്ന്്്കള
അചപക്്കര്തെവീട്്ിതലത്്ി
ക്്്തമന്്്അറിയിച്്്.ഡയറക്്
ർചോർഡ്തമമ്്ർവി.േേിക്
മാർയ്ണീറ്്്കണവീനർമാർ
ത്െങ്്ിയവർപരിപാെിയിലപ
തങ്്ട്ക്്്ം

രാ ർ അ പ ര ട തൃൃി ൽ പ രി നകൃ ൃറൃ്ൃ െി രി തൃൃ യി ൽ ര ഴി യ ൃനൃൃ സാ ഗി
സാ ബ ൃവി സൃൃൃ ക ൃടംൃ ബ തൃൃി ന ൃസക് ൃള മാ നേ ജ ർ സര. എ ൽ. 
അ നോ ര ൻ ഭാ കൃൃൃയ ധാ േയൃ രി റൃ്ൃ വര മാ റ ൃനൃൃൃ
പ രി ലക് ്റ്് സക് ്ള വി ദയ്ാ ർ ത്്ി നി ക ള ്ചട
വീ ട്്ി ൽ ഭ ക്്്യ ധാ നയ് കി ചറ് ്ത്്ി ച്്്

തേങ്്ന്്്ർ:തവണമണിയില
എകത്സസ്തറയഡ്ി്ലവാറ്്്
ോരായവം്ചോെയം്പിെിക്
െി; പപ്ൈികള ഓെി രക്്തപ
ട്്്.തവണമണിയിതലോങ്്മല
യിലനിന്്്മാണ്ഞായറാഴേ്
പ്ലർതച്് 2-ന് എകത്സസ്
ഇനറ്ലിെനസിന്കിട്്ിയരഹ
സയ്വിവരമന്സരിച്്് നെന്്
തറയഡ്ില5ലിറ്്ർോരായവം്
70ലിറ്്ർചോെയം്,വാറ്്്പകര
ണങ്്ളം് സംഘംപിെിതച്്ട്
ത്്ത.്പപ്ൈിസിപിഎംരാപഷ്്്ീ
യബന്്മ്ള്്യാളാതണന്്്പ
റയതപ്്ട്ന്്്.പപ്ൈിയം്ക്ട്്രം്
ഓെിരക്്തപട്കയായിര്ന്്്
എന്്്എകത്സസ്ഓഫീസർ
മാർപറഞ്്്.

ചോക്്്ഡൗണിനത്റമറവി
ല പപ്ചദേത്്് വയ്ാപകമായ
വയ്ാെവാറ്്് സെീവമായിട്്്ണ്്്
എന്് വിവരത്്ിനത്റ അെി
സ്്ാനത്്ിലഎകത്സസ്
സംഘംതറയഡ്ിതനത്്ിയത.്
സി.ഐഏ.െിപപ്കാശ,്പപ്ി
വനറ്ീവ്ആഫീസർമാരായര
ചമേന,,ഇനറ്ലിെനസ്പപ്ിവ
നറ്ീവ് ആപ്്ീസർ ഷിഹാബ,്
സിവിലആഫീസർമാരായമ്
ഹമ്്ദ് മ്സൈ്പ്്, പി.തക.രൈീ
ഷ,്സിജ.്പി.േേി,അചോക
നഎന്്ിവർതറയഡ്ിലപതങ്്
ട്ത്്്എകത്സസ്ചകസ്ര
െിസ്്്്ർതേയത്.്വരം്ദിവസ
ങ്്ളില തറയഡ്്ത്െര്തമന്്്
ഉചദ്ോഗസ്്ർഅറിയിച്്്.

ചവ ൺ മ ണി യി ൽ വാ റ്്് ചാ രാ യ വം് ലോ ട യം്
പി ടി ക ്ടി; പപ് തി ക ള ഓ ടി ര ക്് ചപ ട്്്

നെ ർ തൃൃ ല മാ യി തൃൃ റ മ ർ ചൃൃ ൃൃ്ൃ അ നസൃ ൃസി നയ ഷ സൃൃൃ ആ ഭി മ ൃഖയൃ 
തൃൃി ൽ േ ട നൃൃ  സൗ ജ േയൃ ഭ കൃൃൃയ ധാ േയൃ രി റൃൃ് വി ത ര ണ തൃൃി സൃൃൃ ഉ 
ദഘൃാ ട േം  അ നസൃ ൃസി നയ ഷ ൻ കപൃ സി ഡ ൃ്ൃൃ എ. സര.  ഉ ണൃൃി േി ർ വൃൃ 
ഹി കൃൃൃ നൃൃൃ

മാചവലിക്്ര : ഡലഹിയില
നിന്്്തപ്െയിനിലമാചവലിക്്
രയിതലത്്ിച്് തറയിലചവ െീ
വനക്്ാതരനിരീക്്ണകാലം
കഴിഞ്്ൈിനാലവീട്്ിലചൊ
കാന അന്വദിച്്്.  തകഎ
സആ്ർെിസിബസ്കള പക്മീ
കരിച്്് 33ചപതരയം്മാചവലി
ക്്രതറയിലചവചസ്്്്ഷനിതല
ത്്ിച്്്.ത്െർന്്്എറണാക്ള
ത്്് നിതന്്ത്്ിയ പപ്ചൈ്യക
തപ്െയിനിലഎല്്ാവചരയം് ൈി
ര്വനന്്പ്രത്്ിന്തോണ്്്
ചൊയി.
ൈങ്്ള്തെവീട്്ിലചൊകാന

അന്വദിച്്ിതല്്ങ്്ില നിരാ
ഹാരംത്െങ്്്തമന്്്മാചവലി
ക്്രനഗരത്്ിതലചോഡെ്ില
ൈാമസിപ്്ിച്്ിര്ന്്തറയിലചവ
െീവനക്്ാർആചോഗയ്വക്പ്്്
ഉചദ്ോഗസ്്ന് വാടസ്ാപ്സ
ചന്്േം അയച്്ിര്ന്്്.നഗര
ത്്ിതല ചോഡെ്ിലനിരീക്്
ണത്്ില്ള്്പട്്ാളക്്ാരനായ
റാന്്ി സവ്ചദേിചയയം് േങ്്
നാചേരിസവ്ചദേിചയയം്വീട്്ി
ലഎത്്ിക്്്ന്്ൈിന്പക്മീക
രണം ഒര്ക്്്തമന്്്ൈഹസി
ലദാർഎസ.്സചത്്ഷ്ക്മാർ
പറഞ്്്.

ഡ ൽ ഹി യി ൽ നി ന്്്ം മാ ലവ ലി ക്് ര യി ചല ത്്ി ച്് ചറ യി ൽ ലവ 
ജീ വ ന ക്്ാ ചര തി രി ചക ലോ കാ ൻ അ ന ്വ ദി ച്്്

ചേർ്്ത്്ല: ചസവാഭാരൈിയ്
തെആഭിമ്ഖയ്ത്്ില്്ൈണ്്ീർ്്മ്
ക്്ം പഞ്്ായത്്് ഒന്്ാം വാ
ർ്്ഡിതലന്ചോളംക്ടം്ബങ്്
ള്്ക്്്മര്ന്്്കിറ്്്കള്്നല്്കി.
അമ്ൈാരിഷ്്ം, മ്റിതവണ്് ഉ

ള്്തപ്്തെ അച്ച്ളം ആയ്
ർ്്ചവദമര്ന്്്കളാണ്നല്്കി
യത.്പഞ്്ായത്്്അംഗംഎം.
മധ്ഉദഘ്ാെനംതേയത്.്സ്
നില്്,മചോജ,്ബാബ,്ചദവരാ
െന്്ചനത്ൈവ്ംനല്്കി.

ത ണൃൃീ ർൃൃമ ൃകൃൃം നസ വാ ഭാ ര തി യ ൃസട ആ ഭി മ ൃഖയൃ തൃൃി ൽൃൃ മ ര ൃനൃൃൃ രി റൃൃൃ 
ര ളൃൃ വി ത ര ണം സെ യൃൃൃ നൃൃൃ

മ ര ്ന്്് കി റ്്് ക ള്് ന ൽ്്കി

പത്്നംൈിട്്:ചോവിഡ്ബാധി
ച്്്ംചോഗബാധഭയതപ്്ട്്്ംഗള
ഫ് നാട്കളിലകഴിയ്ന്് മല
യാളികള ഉളതപ്്തെയ്ള്് ഇ
ന്്്യന പപ്വാസികള്തെ കാരയ്
ത്്ിലഅവര്തെസ്രക്്ക്്ാ
യിചകപന്്്സംസ്്ാനസർക്്ാറ്
കളഅെിയന്്രനെപെിസവ്ീക
രിക്്ണതമന്്്എസ്തവഎസ്
െില്്ാ തസപക്ട്്റിചയറ്്്ആവേയ്
തപ്്ട്്്,
ഗളഫ്നാട്കളിലക്ട്ങ്്ി
കിെക്്്ന്്വതരയം്വരാനആ
പഗ്ഹിക്്്ന്്മലയാളികതളയം്
ഉെന നാട്്ില എത്്ിക്്ാനം്
കവ്ാറനത്റനതേയ്്ാനം്യ്ദ്്
കാലാെിസ്്ാനത്്ില  ചകപന്്്
സംസ്്ാനസർക്്ാറ്കളസം
വിധാനതോര്ക്്ാനം് നയൈ
പന്്്ഇെതപെലനെത്്ാനം്ചവ
ഗം നെപെി സവ്ീകരിക്്ണം.പ്പ്
വാസികളക്്് കവ്ാറനത്റന

പാലിക്്്ന്്ൈിനം് ചവണ്്ിവ
ന്്ാലഐതൊചലറ്്്തേയ്്്ന്്
ൈിനം്ചകരളത്്ിന്അകത്്്ം
പ്റത്്്മ്ള്്മർകസ്സ്്ാപന
ങ്്ളം്സ്ന്്ിസ്്ാപനസമ്ച്്
യങ്്ളം് വിട്്് നലക്തമന്്്ം
എസ്തവഎസ്സാന്്്വനംവ
ളണ്്ിയർമാതരയം്വിട്്്നലകം്
തമന്്്എസ്തവഎസ്െില്്ാ
തസപക്ട്്റിചയറ്്്പറഞ്്്,െില്്ാ
പപ്സിഡനറ്്സലാഹ്ദ്്ീനമദനി
യ്തെഅധയ്ക്്ൈയിലക്െിയ
ഓണതലനമീറ്്ിംഗില,അഷറ്
ഫ് ഹാെിഅലങ്്ാർ, മ്ഹമ്്ദ്
ഷിയാഖ്ൌഹരി,അനസ്പ്
വാലംപറമ്്ില,സയ്്ിദ്ഫഖറ്്
ദ്്ീനബ്ഖാരി,സ്ധീർവഴിമ്ക്്്,
അബ്്്ലസലാംസഖാഫി,സ്
നീർഅലിസഖാഫി, നിസാർ
നിരണം,മ്ഹമ്്ദ്ഷംനാദ്അ
സഹ്രി,മാഹീനഎം, അെിഖാ
നരിഫാഇ,സംബന്്ിച്്്,

പപ് വാ സി ക ള ്ചട കാ രയ് ത്്ി ൽ അ ടി യ ന്് ര
ന ട പ ടി സവ്ീ ക രി ക്് ണം: എ സ ്വവ  എ സ്

ആലപ്്്ഴ:ചോക്്്ഡൗണമ്
ലംബ്ദ്്ിമ്ട്്്അന്ഭവിക്്്ന്്
വർക്്് ആേവ്ാസകരമാവ്ന്്
രീൈിയില എല്്ാ ബാങ്്് അ
ക്്ൗണ്്്കളിതലയം്നിശ്്ിൈ
ത്ക മിനിമം ബാലനസ് ചവ
ണംഎന്്നിർചദ്്േംപിനവ
ലിക്്ണതമന്്് ചകരളവയ്ാപാ
രിവയ്വസായിഏചോപനസ
മിൈിസംസ്്ാനെനറലതസ
പക്ട്്റിരാജ്അപസ്രആവേയ്
തപ്്ട്്്.നാളിത്വതരബാങ്്്കള
നിർചദ്്േിക്്്ന്്എല്്ാവിധപ
ലിേയം് ബാങ്്് ോർജ്കളം്
നലകി അക്്ൗണ്്് നിലനിർ
ത്്ിവര്ന്്ഉപചോക്്ാക്്ള
ക്്്ഒരെിയന്്ിരസ്്ിൈിസംൊ
ൈമാക്ചപ്്ളഅവതരസഹാ
യിക്്ാന്ള്് ബാദ്്്യൈ ബാ
ങ്്്കളസവ്ീകരിക്്ണതമന്്്രാ
ജ്അപസ്രപറഞ്്്.

േിനിേംബാലൻസ്നിർമദ്്ശം
പിൻവലിക്്ണം:രാജ്അപസ്ര

ആലപ്്്ഴ:ആലപ്്്ഴെില്്ാതറ
ഡ്ചപ്ോസ്തൊതസറ്്ിയ്തെ
ആഭിമ്ഖയ്ത്്ില ആലപ്്്ഴ
ൌണില ഡയ്്ട്്ി ചോക്്്ന്്
ചൊലീസ്ഓഫീസർമാർക്്്ക്
െിക്്്വാനായി ക്െിതവള്്ം
എത്്ിച്്് തോട്ക്്്ന്്ൈി
നത്റഔചദ്ോഗികഉദഘ്ാെനം

ആലപ്്്ഴഡിതവഎസപ്ിഎ
നആർ െയരാജ് തറഡച്പ്ോ
സ്ഭാരവാഹികളിലനിന്്്ഏ
റ്്്വാങ്്ിത്ക്ണ്്് നിർവ്്ഹി
ച്്്.
ആലപ്്്ഴ െില്്ാ തസപക്ട്്റി
പിതകഎംഇഖബ്ാല,ചകരള
ചസ്്്്റ്്് ഡിസാസ്്്്ർ തറസച്ൊ

ണസെിംഅംഗംഐആർമ്
ഹമ്്ദ്റാഫി,ആലപ്്്ഴെില്്ാ
എകസ്ികയ്്ട്്ീവ് തമമ്്ർമാരാ
യഅനീഷ്ബഷീർ,അഡവ്:ഇ
റഫീഖ,്തമമ്്ർമാരായരൈീഷ്
ൈകഴി.മ്ഹമ്്ദ്സാലി,സ്നി
ൈ,മചഹഷ,്ഷാെിചോയാപറ
മ്്ില,അനിലപതങ്്ട്ത്്്
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റികള്തെവിഷ്വിപണിയ്മാ
യിെില്്യിലസി.പി.എം.െി
ല്്ാതെവകർഷികസമിൈിയ്
തെആഭിമ്ഖയ്ത്്ിലനാെനപ
ച്്ക്്റികള്തെവിഷ്വിപണി
ക്്് കഞ്്ിക്്്ഴി ഏരിയായി
ലത്െക്്മായിസി.പി.എംെി
ല്്ാതസപക്ട്്റിആർ.നാസർപ
ച്്ക്്റിവിപണനംഉദഘ്ാെനം
തേയത്.്എസ.്രാധാക്ഷണ്
നആദയ്വിലപ്്നനെത്്ി.
ചോവിഡ് പപ്ൈിചോധത്്ി
നത്റ ഭാഗമായ്ണ്്ായ ചോക്
ഡൗണിലപച്്ക്്റി വിപണ
നംസാദ്്്യമാകാതൈവന്്കർ
ഷകർക്്്ംവാങ്്ാനഎത്്്
ന്്വർക്്്ം സഹായമാക്ന്്
ൈരത്്ിലാണ്വിഷ്വിപണി
ഒര്ക്്ിയിരിക്്്ന്്ത.് കണി
തോര്ക്്്ന്്ൈിനാവേയ്മായ
കണിതവള്്രിയം് േക്്യം്
മാങ്്യം് കണിത്ക്ന്്യം്
വിപണിയിലനിന്്്ലഭിക്്്ം.
ക്ഷണ്വിപഗ്ഹവം്ആവേയ്
ക്്ാർക്്്ലഭയ്മാക്്്ന്്സംവി
ധാനതോര്ക്്ിയിട്്്തണ്്ന്്്
ഏരിയാ തസപക്ട്്റി എസ.്രാ
ധാക്ഷണ്നം്അഡച്ോസ്
തസപക്ട്്റിഅഡവ്.എം.സച്ത്
ഷ്ക്മാറം്പറഞ്്്.
െില്്യില സഹകരണ പപ്
സ്്ാനങ്്ള്ചെയം് ൈചദ്്േ
സവ്യംഭരണ സ്്ാപനങ്്ള്
ചെയം് പാർട്്ിയ്ചെയം്ചനത്
ൈവ്ത്്ിലവിവിധചകപന്്്ങ്്ളി
ലവിഷ്വിപണിആരംഭിച്്ി

ട്്്തണ്്ന്്്ം,കർഷകർചനരിട്്്
പച്്ക്്റികള ഓണതലനി
ല്തെ വിലക്്്ന്് സംവിധാ
നം ഒര്ക്്ിയിട്്്തണ്്ന്്്ംവി
പണി ഉദഘ്ാെനം തേയത്്
തോണ്്്െില്്ാതസപക്ട്്റിആർ.
നാസർപറഞ്്്..
ഭരണിക്്ാവ്സർവ്്ീസ്സ
ഹകരണബാങ്്ിന് കീഴിലം്
ൈണ്്ീർമ്ക്്ംപഞ്്ായത്്ിന്
കീഴിലം് വിഷ്വിപണി നെ
ക്്്ന്്്ണ്്്.സി.പി.എംഅരീപ
റമ്്്ചോക്്ലകമ്്റ്്ിക്്്കീ
ഴിലം്കർഷകര്തെനാെനപ
ച്്ക്്റികളവിലക്്്ന്്ൈിന്
ള്്സൗകരയ്ംഒര്ക്്ിയിട്്്ണ്്്.
സംസ്്ാന തെവക്ഷി കാ
മ്്യിനകമ്്റ്്ിയ്തെനിർചദ്്േ
പപ്കാരംതെവപച്്ക്്റിയ്
തെ െില്്ാൈലനെീല ഉദഘ്ാെ
നം തേയൈ് കഞ്്ിക്്്ഴിയി
തലപച്്ക്്റിചൊട്്ത്്ിലധ
നകാരയ്വക്പ്്് മപന്്്ി ചോ.
റ്്ി.എംചൊമസ്ഐസക്്്ക
ഴിഞ്്ദിവസംവിളതവട്പ്്്ന
െത്്ിയിര്ന്്്.
കഞ്്ിക്്്ഴി സി.പി.ഐ
എംഏരിയാകമ്്റ്്ിഓഫീസി
ന്സമീപം നെന്് െില്്ാൈല
വിഷ്വിപണിഉദഘ്ാെനേെ
ങ്്ിലഏരിയാതസപക്ട്്റിഎ
സ.്രാധാക്ഷണ്ന ,അഡവ്.
പി.എസ.്ഷാെി, ബി.സലിം
,അഡ്ചോസ്െില്്ാതസപക്ട്്
റിഅഡവ്.എം.സച്ത്ഷ്ക്മാ
ർഎന്്ിവർപതങ്്ട്ത്്്.
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തേങ്്ന്്്ർ:പാണ്്നാട്പപ്ാ
ഥമികആചോഗയ് ചകപന്്്ത്്ി
ന്സമീപത്്്നിന്്്ംകഴി
ഞ്്ദിവസമാണപ്ഴകിയഇ
റച്്ിവയ്ാപാരംനെത്്ിയആ
തളആചോഗയ്വക്പ്്്അധി
ക്ൈർപിെിക്െി.
ഏകചദേം 20 കിചോത്
ക്്ംവര്ന്്മന്ഷയ്ആചോ
ഗയ്ത്്ിന്ഹാനികരമായഇറ
ച്്ിയാണ്ഇവിതെകച്്വെംന
െത്്ിയതൈന്്് ആചോഗയ് വ
ക്പ്്് കതണ്്ത്്ി.ഇത് ഉെന
ൈതന്്മറവ്തേയത്.്കച്്വ
െക്്ാരനത്റ പൈ്ാസം് ,മറ്്്

സാധനങ്്ളം്പിെിതച്്ട്ത്്ി
ട്്്ണ്്്.
ഈസ്്്്റിന്വിലപ്നതക്്ത്്ി
ച്്ൈാവാമിതൈന്്്ഉചദ്ോഗസ്്
ർപറഞ്്്.
അചൈ സമയം പഞ്്ായ
ത്്ിനത്റതലസനസ്ഇല്്ാ
തൈയാണ്ഇറച്്ിക്്െഇവിതെ
പപ്വർത്്ിക്്്ന്്തൈന്്് ആ
ച്ക്പം ഉയര്ന്്്.ഞായറാ
ഴേ്കളില മാപൈ്മാണ് ഇവി
തെഇറച്്ിവിലപ്നനെത്്ാ
റ്ള്്തൈന്്്നാട്്്കാർപറയ്
ന്്്.
ഇന്്തലതവക്ചന്്രംമിപൈ്

മഠംപാലത്്ിന്സമീപംആ
ചട്്റിക്്യിലകയറ്്ിവിലപ്
നതക്്ത്്ിച്്അഴ്കിയമീന
ആചോഗയ് വക്പ്്് പിെിക്െി
നേിപ്്ിച്്്. വിലപ്നക്്ാരന്
ൈാക്്ീത്നലക്ിവിട്്യച്്്.
പാണ്്നാട് പഞ്്ായത്്്
ആചോഗയ്സ്്്്ാനഡിംഗ്കമ്്ി
റ്്ി തേയർമാന ചോെിപാല
ങ്്ാട്്ിലിനത്റ ചനത്ൈവ്ത്്ി
ലതഹലത്്്സ്പ്്ർതവസ
ർതക.ആറ,്ജ്നിയർതഹല
ത്്്ഇനസത്പക്്ർസ്ധീഷ,്
ബിജ്ൈാഹഎന്്ിവർപരി
ചോധനയിലപതങ്്ട്ത്്്.

പഴ കി യ ഇ റ ച്്ി വയ്ാ പാ രം: 
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പിടിചച്ട്ത്്്ത ്ഇരപ്ത ്കിലോ ഇറച്്ി

ചേർ്്ത്്ല:ഉഴ്വകിഴക്്്എന്്.
എസ.്എസ.് കരചോഗത്്ി
നത്റചനത്ൈവ്ത്്ില്്26ക്ടം്
ബങ്്ള്്ക്്്1000ര്പവീൈംധ
നസഹായം നല്്കി. കരചോ
ഗംപപ്സിഡനറ്്െി.രാചെപന്്്ന്്
ഉദഘ്ാെനംതേയത്.്തസപക്ട്്
റിചോഹനന്്നായർ്്,സചത്്
ഷ് ക്മാർ്്, പത്്ക്മാർ്്, വി
ചോദ്ക്മാർ്്,രാമദാസ,്മ്രളീ
ധരന്്എന്്ിവർ്്ചനത്ൈവ്ംന
ല്്കി.
ചേർ്്ത്്ല:മായിത്്റഎന്്.
എസ.്എസ.്കരചോഗാംഗങ്്
ള്്ക്്് ഭക്്്യധാനയ് കിറ്്്കളം്
സാമ്്ത്്ികസഹായവം്വി
ൈരണം തേയത്.് കരചോഗം
പപ്സിഡനറ്എ്.എന്്.രാെപ്്ന്്
പിള്്, തസപക്ട്്റി തക.സി.ചവ
ണ്ചോപാല്്എന്്ിവർ്്ചനത്
ൈവ്ംനല്്കി.

ധനസഹായംനൽ്്കി

ത്റവ്ർ:സംസ്്ാനസർ
ക്്ാരിനത്റവിേപ്്്രഹിൈചക
രളം "സ്ഭിക്്പദ്്ൈി "യ്തെ
ഭാഗമായിട്്്ള്്വിേപ്്്രഹിൈ
പട്്ണക്്ാെിനത്റ"നന്്െനകീ
യഭക്്ണോല"യ്തെഉത്ഘാ
െനംപട്്ണക്്ാട്പഗ്ാമപഞ്്ാ
യത്്്പപ്സിഡനറ്്തക.ആർ.
പപ്ചോദ്നിർവ്്ഹിച്്്.
പട്്ണക്്ാട്പഞ്്ായത്്്ഓ
ഫിസിന്എൈിർവേമാണ്നന്്
െനകീയ ഭക്്ണോല.പട്്ണ
ക്്ാട്പഞ്്ായത്്ിലസവ്ന്്മാ
യിഭക്്ണംപാകംതേയ്്്വാ
നകഴിയാത്്വർഇനിഒരിക്്
ലം്പട്്ിണികിെക്്ില്്.അവർ
ക്്്ഇനിഎല്്ായച്പ്്ഴം്സൗ
െനയ്മായി ഭക്്ണം പഗ്ാമ പ
ഞ്്ായത്്്വീട്്ിലഎത്്ിക്്്ം.
ഭക്്ണംഅവേയ്മ്ള്്വർക്്്
20 ര്പ നിരക്്ില നലകം്.
ക്ടം്ബപേ്ീയാണ്ഭക്്ണംൈ
യ്്ാറാക്്്ന്്ത.്
പഞ്്ായത്്്തവസ്പപ്സി
ഡനറ്്മഞജ്്ചബബി,പഗ്ാമപ
ഞ്്ായത്്്തസപക്ട്്റിലൈ.എ.
ചമചോന,യ്ഡിഎഫ്
പാരല്തമനറ്റി പാർട്്ി ലീഡർ
ആർ. ഡി. രാധാക്ഷണ്ന,
ആചോഗയ്ംസ്്്്ാനറ്ിംഗ്കമ്്ിറ്്ി
തേയർമാനഎം.പി.മചോജ,്
പഞ്്ായത്്് അംഗങ്്ളായ
എം.എസ.്സ്ചമഷ,്പത്്സ
ൈീഷ,്വി. എം.ധർമെന,സി 
ഡി എസത്േയർചപഴസ്ണ
തൊന്്മ്് ൈങ്്പ്്നഎന്്ിവർ
പതങ്്ട്ത്്്

നന്്ജനകീയഭക്്ണ
ശാലത്റന്്്

മേജർരവികിറ്്്കൾനൽകി
ചേർത്്ല:ചോക്്്ഡൗണ്്കാ
ലതത്് ബിതെപിയ്തെ പപ്വ
ർ്്ത്്നങ്്ള്്ക്്്അഭിനന്്നവ്
മായിസിനിമാസംവിധായക
ന്്ചമെർ്്രവി.തൈക്്ാട്്്ചേ
രി പഞ്്ായത്്ില്് ബിതെപി
യ്തെചനത്ൈവ്ത്്ില്്നെക്്്
ന്്പപ്വർ്ത്്്നങ്്ളാണ്അച്ദ്
ഹതത്് ആകർ്്ഷിച്്ത.് കഴി
ഞ്്14ദിവസമായി1000ത്്ി
ലഅധികംഅരിപച്്ക്്റിപ
ലവയ്ഞെ്നകിറ്്്കളാണ്പപ്വ
ർ്്ത്്കർ്്പഞ്്ായത്്ില്്വിൈ
രണംതേയൈ്ത.് പപ്വർ്്ത്്ക
തരഅഭിനന്്ിച്്തൊതൊപ്്ംപ
ഞ്്ായത്്ിതല ചോളനികളി
തല പാവതപ്്ട്്വർ്്ക്്് നല്്കാ
നായിന്റ്ഭക്്്യധാനയ്ക്്ിറ്്്
കളം്അചദ്്ഹംനല്്കി.
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കെ.ബി.സലാം
മടുുാഘുചുരി: സംസുുാന സ
ർുുകുുാർുുവിപണിയിൽുുഘൊശംമ
തുുുയം വിൽുുകുുുനുുവർുുടുകുതി
ഘരനെപെിസുവീകരിചുു്മുഘുനുടുു്
ഘൊകുഘുപുൾുുഇതിൽുുനിടുനു
ലുുാംരകുുഘനെിഒരുവിഭാഗംത
ടുുിപുു് നെതുുുനുുതിനായി ആ
ഘുകുപം. ചിലമതുുുയസംസ്കര
ണശാലകളിൽുു നിനുുാണു ഇ
തുുരംതടുുിപുുുകൾുുഉടുുാകുനുു
തു.ഒമാനിൽുുനിനുുുളുുപഴകി
യ ചാള വടര സംസുുാനതുു്
വിറുുഴികുുടപടുു.ുകാനുുസറിനുവ
ടരകാരണമാഘയകുുാവുനുുഇ

തുുരംമതുുുയങുുൾുുവിൽുുപനന
െതുുുനുുതുനലുുമതുുുയംലാബി
ൽുു നൽുുകി സർുുടുുിഫികുുറുു് വാ
ങുുിയാടണനുുാണു പറയുനുു
തു.അരുർുു,പളുുിപുുുറംതുെങുുി
യിെങുുൾുുഘകനുദുുീകരിചുുുളുുചി
ലസീഫുഡുകമുുനികളാണുഇ
തിനുപിനുുിടലനുു്ഈഘമഖല
യിലുളുുവർുുതടുനുപറയുനുുു.
ടൊചുുിയിടലചിലഏജനുുുുമാർുു
മുഘഖനയാണു ഇതുുരതുുിലു
ളുു വിൽുുപന നെകുുുനുുടത
നുുുംപറയുനുുു.നിരതുുുകളി
ലും മാർുുകുുറുുുകളിലുംഎതുുു
നുുഇതുുരംമതുുുയംവിൽുുപന

നെതുുിവനുുലാഭമാണിവർുുഉ
ടുുാകുുുനുുതു.മറുു്രാജുയങുുളിൽുു
ടൊവിഡുബാധവുയാപകമാകു
കയും രാജുയതുു് ഘോകുു് ഡൗ
ണുു നുപഖുയാപികുുുകയും ടച
യുതസാഹചരുയതുുിൽുുഹാർുുബ
റുകളിൽുു നിനുുും ഇതര സം
സുുാനങുുളിൽുുനിനുുുംസംഭരി
ചുുമതുുുയങുുൾുുകയറുുിഅയകുുാ
നാകാടതഘുറുുുർുുടചയുതുടവ
ചുുിരികുുുകയാണു. ഇതുുരം മ
തുുുയങുുളാണുഇവർുുടൊതുുക
ചുുവെകുുാർുുകുു്നൽുുകുകയുംഇ
വർുു വഴി നിരതുുുകളിലും മാ
ർുുകുുറുുുകളിലുംമറുുുംഎതുുുനുു

തും. ഘോകു ഡൗണിടനതുെ
ർുുനുു് മതുുുയബനുുനം നിലചുു
ഘോടെപഴകിയമീനുകൾുുവുയാ
പകമായാണു ഉപഘോകുുാകുു
ടളഘതെിടയതുുിയതു.അധികു
തർുുവനുുകിെമാർുുകുുറുുുകളിൽുു
എതുുുനുുഇതുുരംമതുുയുങുുൾുു
പിെിടുചുടുകുുുനുുുടുടുങുുിലും
ടചറുകിെ ചതുുകളിലും നിര
തുുുകളിലുംവിൽുുപനനെകുുു
നുുുടുു്. ഇതുുരം മതുുുയങുു
ൾുുകുുുംടൊളുുുനുുവിലയാണു
ഈൊകുുുനുുതു. അധികുതർുു
പരിഘോധനരുടുതൽുുശകുു
മാകുുണടമനുുാണുആവശുയം.

മടുുാഘചുുരി:ടൊചുുിയിൽുുമാടുുിറചുുികുു്വി
ലഘോനുുിയഘൊടല.ഓഘോഘമഖലയി
ലുംഅവരവർുുകുു് ഘോനുുിയ ഘൊടല
വില ഈൊകുുുനുുതായാണു പരാതി.
ഘോകുു്ഡൗണുുകാലംപലരുംചുഷണ
തുുിനുപഘോഗികുുുകയാടണനുുാണു
ഉപഘോകുുാകുുളുടെപരാതി.എനുതവി
ലഈൊകുുിയാലുംജനംവാങുുുടമനുു
കണകുു് രുടുുലിലാണിവർുു.അഘതസമ
യംസമയംഇതുുരതുുിലുളുുനപുവർുുതുു
നങുുൾുുകുു് ഒരുവിഭാഗംകചുുവെകുുാർുു
എതിരാടണനുുതുംനുശഘുദുയമാണു.അ
വർുുഘോകുു്ഡൗണിനുമുമുുുളുുവിലയി
ൽുു തടുനുയാണു ഇഘുപുഴും ഇറചുുി വി
ൽുുപനനെതുുുനുുതു.ചിലകെകൾുുഇറ
ചുുികുു്മുനുുുറുരുപഈൊകുുിയഘുപുൾുു
ചിലർുുമുനുുുറുുിമുപുുതുമുതൽുുമുനുുുറുുിയ
മുുതുരുപവടരഈൊകുുുനുുുടുു്.ഇതി
നിടെഘോകുു്ഡൗണുുനിയമങുുൾുുലം
ഘിചുുാണു പല കെകളിലും ഇറചുുി വി
ൽുുപനടയനുുാഘുകുപമുടുു്.ഇനുുടലരാ
വിടലമുതൽടൊചുുിനഗരതുുിടലഇറ
ചുുികുുെകളിൽതിരകുു്അനിയനുതുുിതമാ
യി.ഈസുുുുറിഘോെനുബനുുിചുുുളുുഭകുു
ണവിഭവങുുളിൽ ഏറുുവുംനുപിയടുപുടുു

ബീഫുവാങുുാനായാണുനാടുുുകാർരുടുു
ഘുതുടെടയതുുിയതു. ടൊചുുിയിടല

ഘൊളകുുടുും, ഘോപുുുംപെി, പളുുുരു
തുുി,കുമുുളങുുിഇവിെങുുളിടലഇറചുുി

കുുെകൾകുുുമുനുുിൽതിരകുു്നിയനുതുുി
കുുാനകഴിയാതായഘോടെടൊലീസി
നുഇെടപഘെടുുിവനുു.ുകുമുുളങുുിയിൽ
തിരടുകുഴിവാകുുാന ടചറിയഘോതി
ൽ ടൊലിസിനുചുരൽനുപഘോഗംനെ
ഘുതുടുുിവനുുു.
ടൊവിഡിടുുുപശുുാതുുലതുുിൽക
ടുതുുനിയനുതുുണംനിലനിൽകുുുഘുപു
ഴാണുഇടോനുുുംവകടവകുുാടതനാ
ടുുുകാർഇറചുുികുുെകൾകുുുമുമുുിഘലകുു്
രുടുുഘുതുടെഎതുുിയതു.നിശുുിതഅ
കലംപാലികുുാനപലതവണടൊലീ
സ് ആവശുയടുപുടുടുങുുിലും ഇടോനുുും
അനുസരികുുാന ജനംരുടുുാകുുിയിലുു.
മുഖാവരണം ധരികുുാടതയാണു ഭുരി
ഭാഗംആളുകളുംഇനുുടലപുറതുുിറ
ങുുിയതു.
ടപരുമുുെപുുിടലഇറചുുികുുെകുു് മുനുുി
ൽതിരകുു്നിയനുതുുികുുാനടൊലീസി
ടനഡുയുടുുികുുായിനിഘോഗിഘുകുടുുിവ
നുുു.അനുയസംസുുാനങുുളിൽ നിനുുും
കനുുുകാലികടളഎതുുികുുാനകഴിയാ
തായഘോടെസംസുുാനതുുിനകടുതു
മാടുകടളയാണു ഇഘുപുൾുു  വിൽുുപന
കുുായികശാപുു്ടചയുുുനുുതു.

നൊചുുിയിലുുഇറചുുിവിെശോനുുിയശോനെ

ഫോ ള ക്് ണ്്ം മാ ർ ക്് റ്്ി ൽ ഇ റ ച്്ി വാ ങ്്ാ ൻ നി ൽ ക്്് ന്് വ ർ.

പ്തിയമത്്്യംനൽകിലാബ്സർട്്ിഫിക്്റ്്്;
വിൽക്്്ന്്ത്രഴയമീൻ!...

നൊവിഡ:ു40പരിശോധനാഫെങുുളംുനനഗറുുീവു
ടൊചുുി:ടൊവിഡുഘോഗവുയാ
പനആശങുുകൾഅകനുുുജി
ലുു.ഇനുുടലവനുു40സാംപിൾ
പരിഘോധനാഫലങുുളുംടന
ഗറുുീവു.നുപതിഘോധതുുിടുുുഭാ
ഗമായിജിലുുയിൽുു33ഘപടരമാ
നുതമാണു നിരീകുുണതുുിലാ
കുുിയതു.ഇതിൽുു24ഘപർുു വീടു
കളിലുംബാകുുിഒനുുപതുഘപർുു
ആശുപനുതികളിലുമാണുനിരീ
കുുണതുുിൽുുകഴിയുനുുതു.ജി
ലുുയിൽുു ആടക നിരീകുുണ
തുുിലുളുുവരുടെഎണുും2101
ആയികുറഞുുു.
വീടുകളിൽുുനിരീകുുണതുുി
ലുളുുവരുടെ ആടക എണുും
2074ആണു.ഇതിൽുു2060ഘപ
ർുുവഹറിസ്കുു്വിഭാഗതുുിൽുു
ഉൾുുടുപുടുുതിനാൽുു 28  ദിവസ
ടുതു നിരീകുുണതുുിലും, 14
ഘപർുു ഘോ റിസ്കുവിഭാഗതുുി
ൽുുഉൾുുടുപുടുുതിനാൽുു14ദിവസ
ടുതു നിരീകുുണതുുിലുംആ
ണു.
കളമഘശരിടമഡികുുൽുുഘൊ
ടളജിൽുുഐടോഘലഷനുുവാ
ർുുഡിൽുു നിരീകുുണതുുിൽുു ഉ
ടുുായിരുനുുഅചുു്ഘപടരയും

ആലുവജിലുുാആശുപനുതിയി
ൽുുനിനുു്ഒരാടളയുംഡിസ്ചാ
ർുുജുടചയുതു.
നിലവിൽുു ആശുപനുതികളി
ൽുുഐടോഘലഷനിൽുുഉളുുവ
രിൽു ഏഴുഘപരാണുടൊവിഡു
ഘൊസിറുുീവുആയി ജിലുുയിൽുു
ചികിതുുയിൽുുതുെരുനുുതു.ഇ
വരുടെടയലുുാംആഘോഗുയനില
തുപുതികരമാണു. 146സാംപ

ളുകളുടെഫലംലഭികുുാനുടുു്.
ഇനുുടല42സാംപിളുകൾുുരു
െിപരിഘോധനകുു്അയചുുു.
പുതിയതായിഐടോഘല
ഷനിൽുു നുപഘവശിപുുിചുുഓനുുപ
തുഘപരിൽുുമുനുു്ഘപർുുകളമഘശ
രി ടമഡികുുൽുു ഘൊടളജിലും
ആറു ഘപർുുസുവകാരുയആശുപ
നുതിയിലുമാണു.നിലവിൽുു  27
ഘപരാണു ജിലുുയിടല വിവിധ

ആശുപനുതികളിടലഐടോ
ഘലഷനുുവാർുുഡുകളിൽുുകഴിയു
നുുതു.
ഇതിൽുു12ഘപർുുകളമഘശരി
ടമഡികുുൽുു ഘൊളജിലും ഒരാ
ൾുുമുവാറുുുപുഴജനറൽുുആശു

പനുതിയിലുംമുനുു്ഘപർുുആലു
വജിലുുാആശുപനുതിയിലും ര
ടുു്ഘപർുുകരുഘവലിപുുെിതാലു
കുു്ആശുപനുതിയിലും,ഒനുുപ
തുഘപർുുസുവകാരുയആശുപനുതി
യിലുംആണുളുുതു.

കൊച്്ിസ്രക്്ിതമേഖലയിമലക്്്

ഫോക ് ഡൗണിൽ ഇളവ ് ലഭിച്്കപ്കാരം എറണാകള്ം കപന്്്ാ
ഫമനകയികല കൊബബൽ കടകൾ ഇന്്കല തറ്ന്്്
കപ്വർത്്ിച്്ഫപ്ൾ്.

കോൾപസന്്്റിൽതാരമായിതാരം
ടൊചുുി:ടൊവിഡുനുപതിഘോധനുപവർുുതുുനങുുളുടെഭാഗ
മായിജിലുുാപചുുായതുുിടുുുഘൊൾുുടസുുുറിൽുുഘോളുുുി
യറായിചലചുുിനുതനെിനിഖിലവിമൽുു.അവശുയസാധനങുു
ൾുുവീടുകളിടലതുുികുുുനുുതിനായിജിലുുാപചുുായതുുിൽുു
നുപവർുുതുുികുുുനുുഘൊൾുുടസുുുറിലാണുഘോളുുുിയറായി
തളിപുുറമുു്സുവഘദശിയായതാരടമതുുിയതു.അവശുയസാധ
നങുുൾുുകുുായിവിളികുുുനുുവരുടെഘൊളുകൾുുഅറുുുുു്ടച
യുുലുംഅവരുമായികുശലംപറയലുടൊടുകുയായിഏടറ
ഘനരംനെിഘൊൾുുടസുുുറിൽുുടചലവഴിചുുു.ഘോകുഡൗണുു
കാലതുു്ആളുകൾുുപുറതുുിറങുുുനുുതുഒഴിവാകുുുനുുതിൽുു
ഇതുുരംഘൊൾുുടസുുുറുകളുംഘോംടഡലിവറിയുടമലുുാം
വലിയപങുുാണുവഹികുുുനുുടതനുുുംഇതിടുുുഭാഗമാവാ
നുുസാധിചുുതിൽുുസഘുതുഷമുടുടുനുുുംനിഖിലപറഞുുു.
ചലചുുിനുതതാരങുുളുംമറുുുനുപമുഖരുമുൾുുപുുടെയുളുുവർുുവി
വിധദിവസങുുളിലായിഘൊൾുുടസുുുറിടുുുഭാഗമാകുനുുു
ടുു്.അരവിദുുടു ുുഅതിഥികൾുു,ഘമരാനാംഷാജി,ഞാനുു
നുപകാശനുു,അചുുാംപാതിരതുെങുുിയസിനിമകളിലുടെ
നുപശസ്തയായതാരമാണുനിഖില.

മുവാറുുുപുഴയിലംുആലുവയിലംു
വയുാജമദയുവുമായിവാറുുുകാർഅറസുുുുില
മവുാറുുുപുഴ/ആലുവ:നപുാഘദശി
കമായിലഭികുുുനുുവസ്തുകുു
ളുപഘോഗിചുുു വുയാജമദുയം നി
ർുുമികുുുനുുസംഘതുുിൽടപുുടുുവ
ർആലുവയിലും മുവാറുുുപുഴ
യിലുംഅറസുുു ുിൽ.ആലുവയി
ൽമുപുുതുലിറുുർവാഷുംവാറുുുപ
കരണങുുളുമായി മുനുുു ഘപ
രുംമുവാറുുുപുഴയിൽഒരാളുമാ
ണുപിെിയിലായതു.കാനഡയി
ൽ നിനുു് അവധിടുകുതുുിയ
സണഘോർജു, സുഹുതുുുകുു
ളായഷാലജു,വിപിനഎനുുിവ
രാണുഅലുവ ടവസുുുു് ടൊലീ
സിടുുുപിെിയിലായതു.വയല
കുുാടുവാഹനപരിഘോധനകുുി
െയിൽ വിപിുുുട വാഹനതുുി

ൽനിനുു്വാറുു്ഉപകരണങുുൾ
ടൊലീസ്കടുടുതുുിയിരുനുുു.
തുെർനുു് നെതുുിയഅഘുനവഷ
ണതുുിലാണു സണ ഘോർജി
ുുുവീടുുിൽചാരായനിർമാണം
കടുടുതുുിയതു.ടൊലീസ്അ
ഘുനവഷണംആരംഭിചുുു.
ആരകുുുഴമാരിയിൽുുവീടുുി
ൽുുഅനീഷ്(48)ആണുമുവാ
റുുുപുഴഎകുവസസിടുുുപിെി
യിലായതു. സുവതുും വീടുുിൽുു വ
ചുുാണുഇയാൾുു വുയാജമദുയംനി
ർുുമിചുുുവിൽുുപുുനനെതുുുനുുതു.
നാലുലിറുുർുുവുയാജമദുയവുംമദുയം
നിർുുമികുുാനുപഘോഗിചുു വ
സ്തുകുുളും എകുവസസ് ക
സുുുുഡിയിടലടുതുുു.ഈസുുുുർുുത

ഘലനുു്രാനുതിയിൽുുമുവാറുുുപുഴ
ഘറചുു് എകുവസസ് ഇനുുസ്
ടപകുറുുർുു പി.ടക.സതീഷിടുുു
ഘനതുതുവതുുിൽുുനെതുുിയപരി
ഘോധനയിലാണു വുയാജമദുയം
പിെിചുുത.ുകുറഞുുവിലകുു്ലഭയു
മായ പദാർുുതുുങുുളുപഘോഗി
ചുുാണുഅനീഷ്മദുയംനിർുുമുുിചുുി
രുനുുതു. വർുുഷങുുൾുുകുുുമുമുു്
ബാംഗുുുരിടലഡിസുുു ുിലറിയിൽുു
നപുവർുുതുുിചുുതിടുുുയുംപിനുുീടു
മുവാറുുുപുഴയിടലഒരുസ്രുളി
ൽുു ലാബുഅസിസുുു ുുുുായി താ
ൽുുകുുാലികമായി നുപവർുുതുുിചുു
തിടുുുയുംപരിചയതുുിലാണു
നുപതി സുവയംമദുയനിർുുമാണം
തുെങുുിയതു.

സാജുഏനായി
അങുുമാലി:ടൊവിഡുമഹാമാ
രിയിൽ ഘോകം വിറങുുലിചുുു
നിൽകുുഘവ ഘയശു  നുകിസ്തു
വിടുുു പീഡാനുഭവസ്മരണ
പുതുകുുാനഘദവാലയങുുളിൽ
ഘൊകാനാകാടതവനുുസാഹ
ചരുയതുുിൽഒഘരകുടുംബതുുി
ടലഅചുു്യുവാകുുൾഒരുകുുി
യ പീഡാനുഭവ നിഴൽ ദുശുയ
ങുുൾപുതുമയും വിസ്മയവു
മായി.കറുകുറുുിടോഘോനായി
ടല എെകുുുനുു് ടസുുു് ആുുു
ണീസ്  ഇെവകയിലാണുഈ 
പുതുമയാർനുുപീഡാനുഭവദു
ശുയാവിഷ്കാരം അരഘുങുറിയ
ത.ുസാധാരണദുഃഖടവളുുിയാ
ഴുചപളുുിയിൽനിനുുുളുുപരി
ഹാര നുപദകുുിണതുുിൽവിവി
ധ കുടുംബ യുണിറുുുകളുടെ
ഘനതുതുവതുുിൽവിപുലമായദു

ശുയാവിഷ്കാരങുുൾ അരഘുങു
റുകപതിവായിരുനുുു.ഇതുുവ
ണ ഘൊവിഡു ഘോകുഡൗണ
കാരണംഇടോനുുുംനെതുുാ
നായിലുു.
ഇഘതതുെർനുുാണുപരിഹാ
ര നുപദകുുിണതുുിൽ പതിവാ
യി ദുശുയാവിഷ്കാരം നെതുുാ
റുളുുടസുുു്മാർടുുിനകുടുംബ
യുണിറുുിടലഒഘരകുടുംബാംഗ
ങുുളായയുവാകുുൾനുതനദു
ശുയംസാകുുാതുകരിചുുതു.ചകുയ
തുു് വീടുുിൽനികുസണഘോമ
സിടുുു ഘനതുതുവതുുിൽ  നുഫാ
ഘുകു ഘോർജു, ഘോസണ ഘോ
സ്,ചാകുസണഘോർജു,ഘോം
സണഘോർജുഎനുുിവർകുടും
ബാംഗങുുളുടെസഹായഘുതു
ടെയാണു5മിനിറുു്വദർഘുയമു
ളുുപീഡാനുഭവനിഴൽദുശുയം
ചിനുതീകരിചുുതു.

എടക്്്ന്്്   കസന്്്്  ആന്്്ണീസ് ഇടവകയികല കസന്്്് മാർട്്ിൻ
കട്ം്ബ   യണ്ിറ്്ികല ഒഫര കട്ം്ബാംഗങ്്ളായ അഞ്്്
യവ്ാക്്ൾ ഒരക്്്ിയ പീഡാനഭ്വ നിഴൽ ദശ്യ്ാവിഷക്ാരം. 

പുതുമയംുവിസമ്യവുമായി
പീഡാനുഭവനിഴലദുരയുാവിഷക്ാരം

കോട
പിടിക്ടി

തുപുുുണിതുുുറ:ഉദയംഘപരു
ർടൊചുുുപളുുിമുടുുതുു്ടവളി
ഘൊളനിയിടലവീടുുിൽവാറുു്
ചാരായംനിർമികുുുനുുതിനി
ടെ4യുവാകുുടളടൊലീസ്
പിെിരുെി.മുടുുതുു്ടവളിയിൽ
എം.ആർ.രതീഷ്(28),പി.എ
ചുു്.അനനുുു(24),വെഘുകുടവ
ളിയിൽ വി.എ. അഭിലാ
ഷ്(33),ടൊലാടുു്വീടുുിൽടക.
എം. നുശീകാതുു്(30)എനുുിവ
ടരയാണുപിെിരുെിയതു.ഇവ
രിൽനിനുു്2ലിറുുർവാറുുുംഏ
കഘദശം8ലിറുുഘോളംവാഷും
പിെിരുെി.വാറുു്നെകുുുനുുതാ
യിലഭിചുുവിവരടുതുതുെർ
നുു് നെതുുിയ പരിഘോധന
യിലാണുഇവടരപിെിരുെിയ
തു.ഇനസ്ടപകുറുുർടക.ബാ
ലന, എസ്ഐമാരായ ബാ
ബുമാതയു,ുപി.ബി.മധ,ുഎഎ
സ്ഐദിലീപുകുമാർ,സീനി
യർസിവിൽടൊലീസ്ഓഫി
സർമാരായസി.ബി. ഘോസ്,
ജി.ഗിരീഷ്കുമാർ,ജയശങുുർ
െിഘുറു ഘോമസ്,സജിഘൊന,
ബിനിൽ ടസബാസുുുുുയന എ
നുുിവർഘചർനുുാണുപിെിരു
െിയതു. ഉത്്വം

മാറ്്ി
തുപുുുണിതുുുറ:ഘോകുഡൗ
ണതുെരുനുുസാഹചരുയതുുി
ൽതിരുവാങുുുളംമുരിയമംഗ
ലംനരസിംഹസവുാമി,നശുീധർ
മശാസ്താഘുകുനുതതുുിൽ13
മുതൽ18വടരനെതുുാനിരു
നുുവിഷുവിളകുു്ഉൽസവപ
രിപാെികൾ മാറുുിവചുുു. നില
വിലുളുുസാഹചരുയംമാറുനുു
മുറയുകുു്തനുതുുിയുടെനിർഘദ
ശനുപകാരം ഈ വർഷം ത
ടുനുമടുറുരുമാസതുുിൽഉ
ൽസവം നെതുുുനുുതാടണ
നുുുംഭാരവാഹികൾഅറിയി
ചുുു. ഖാദി

ഉതപ്ാദനകകനദ്്്ം
പറവുർ:നതുുുയാടുുുകുനുുംഗാ
നുുി സ്മാരക നുഗാമ ഘസവ
ഘകനുദുുംടറഡിഘമഡുയുണിറുു്
തയുുാറാകുുിയ ഖാദി മാസ്കു
ജിലുുാകലകുറുുർഎസ്.സുഹാ
സിനു വകമാറി. ഗാനുുി
സ്മാരകനുഗാമഘസവഘകനുദുും
നുപസിഡുുു്ശിവകുമാർ,ടസ
നുകടുുറിടക.ടക.ബാലകുഷ്ണ
ന,ഘസവുലുംഡയറകുറുുർര
ഘമശഘമഘോനഎനുുിവർഘച
ർനുുാണു മാസ്കുു് നലുകിയ
തു.അഗതിമന്്ിരങ്്ളിലേക്്്

മര്നന്്ത്്ിച്്്
പറവുർ:അഗതിമദുുിരങുുളി
ടലഘോഗികൾകുു്മരുനുുുമാ
യിപുനർജനിനുപവർതുുകർ.
പറവുരിൽവി.ഡി.സതീശന
എംഎൽഎയുടെ ഘനതുതുവ
തുുിൽനുപവർതുുികുുുനുുപു
നർജനിപദുുതിയുടെഭാഗമാ
യിപുതുുനഘവലികുുരയിടല
യുംഘചദുുമംഗലടുതുയുംഅ
ഗതിമദുുിരങുുളിടല അഘുതു
വാസികൾകുു്ഒരുമാസഘുതു
കുു് ആവശുയമായ മരുനുുുക
ടളതുുിചുുു.പുതുുനഘവലികുു
രയിൽവി.ഡി.സതീശനഎം
എൽഎമരുനുുുകൾവകമാ
റി. പചുുായതുു് നുപസിഡുുു്
പി.വി.ലാജു, പി.ടക.ഉലുുാസ്
തുെങുുിയവർപടുങുടുതുുു.

പൊലീസ്
മർ്്ദ്്ിച്്തായിപരാതി

മടുുാഘുചുരി:വീെിടുുുടെറസി
ൽുുഇരുനുുവടരടൊലിസ്മ
ർുുദിചുുതായി പരാതി.ഘോർുുടുു്
ടൊചുുി തുരുതുുിയിൽുു ടക.
ബി നിയാസാണു അസി.ക
മുുീഷ്ണർുുകുു്പരാതിനൽുുകി
യത.ുവയുാഴംരാനതുിഒമുുതരകുു്
ഘോർുുടുു് ടൊചുുി എസ്ഐ
യുംടൊലീസുകാരുംമർുുദിചുു
തായാണു പരാതി. ഘോകുു്
ഡൗണിടുുുപശുുാതുുലതുുി
ൽുു സംഘം ഘചർുുനുുിരികുുരു
ടതനുു്ഇവർുുകുു്താകുുീതുന
ൽുുകിയിരുടനുുനുുുംഇതുഅം
ഗീകരികുുാനുു തയുുാറാകാതി
രുനുുതിടനതുെർുുനുു്ശാസി
കുുുക മാനുതമാണുടുുായടത
നുുുംടൊലിസ്പറഞുുു.

കോഗികൾക്്്
ക്പ്്ണ്കൾനൽകി
കളമഘശരി:മാരകഘോഗതുുി
നുദീർഘകാലചികിതുുയിലു
ളുുഘോഗികൾകുു്മരുനുു്വാ
ങുുാനതുകുുാകുുരസർവീസ്
സഹകരണബാങുു്രുപുുണ
നൽകി.ബാങുു്നെതുുുനുുക
ങുുരപുുെിയിടലനീതി ടമഡി
കുുൽഘറുുുുറിൽനിനുുുംരുപുു
ണഉപഘോഗിചുു് മരുനുു്വാ
ങുുാവുനുുതാണു.ബാങുു്പരി
ധിയിലുളുുവർകുുാണു1000,
500രുപരുപുുണുകൾഘോ
ർഡുടമമുുർമാർവഴിനൽകി
യതു.മുനുുുറിഘലടറഘപർകുു്
ഇതിടുുുനുപഘോജനംലഭുയമാ
കുുി.പദുുതിവുകുുമാറുുൽശ
സ്നുതനുകിയയുകുു്വിഘധയനാ
യ തിരകുുഥാകുതുു് ഷാനി
ഖാദറിനു രുപുുണ നൽകി
ബാങുു്നുപസിഡുുു്പി.ടക.രാ
ജനഉദുഘാെനംടചയുതു.
പച്്ക്്റിവിത്്്മായി
പറ.അകോസികയഷൻ
രുതുുാടുുുകുളം: ടൊവിഡി
ടനതുെർനുുു ദുരിതതുുിലാ
യവപനാപുുിൾകർഷകടര
സഹായികുുുവാനകുഷി വ
കുപുു് രുപം നൽകിയവപ
നാപുുിൾചലചുു്ഏടുറുടുതുു്
രുതുുാടുുുകുളം ഘകരടറസി
ഡനസ്അഘോസിഘയഷന.
കുഷിഭവനനൽകുനുുസൗ
ജനുയ പചുുകുുറി വിതുു് പാ
യുകുുറുുിടോപുുംഎലുുാകുടും
ബതുുിനുംവപനാപുുിൾന
ൽകുനുുതു ഘകര റസിഡന
സ്അഘോസിഘയഷനാണു.

രുതുുാടുുുകുളം:
ഘോകു ഡൗണ
കാലതുു് ഓണ
വലന പഠന
രുടുുായുമയിൽ
വിസ്മയടൊരു
കുുി രുതുുാടുുു
കുളംഗവ.യുപി.
സ്രുൾവിദുയാർ
തുുികൾഈസുുുു
ർ,വിഷുആശം
സകാർഡുകളു
ടെപണിപുുുരയി
ലാണുകുടുുികൾഎലുുാദിവസ
വും കുടുുികളുടെ നുപവർതുുന
ടുതുളിവുകൾ അധുയാപകർ
ഓണവലന വിലയിരുതുുൽ
നെതുുി, സ്രുൾ യു ടുബു,
സര്ുൾഘലുുഗു,സമുഹമാധയുമ
ങുുൾവഴിദിവസവുംനുപകാശ
നംനെതുുുനുുു.കുടുുികളുടെര
ചനകൾ അധുയാപകർ രകുുി
താകുുളുടെ ഘോണ, വാടുസാ
പുു്വഴിപരിഘോധിചുു്ഘവടുുതി
രുതുുലുകൾവരുതുുും.സ്രു
ൾഡിജിറുുവലഘസഷടുുുഭാഗ
മായിഎൽടകജിമുതൽ7കുുാ
സുവടരയുളുു 32ഡിവിഷനു
കളിലായിതുെങുുിയപഠികുുു

നുുകുടുുികളുടെ800ഘലടറര
കുുിതാകുുളുമായുളുു ഓണ
വലനരുടുുായുമപദുുതിനിർ
വഹണംഎളുപുുമാകുുി.10ദിവ
സംടൊടുു്നാനുഘോളംസു
ഷുുികൾനുപകാശനംടചയുതു.ര
കുുിതാകുുൾവഴികുടുുികളുമാ
യിസംസാരികുുുക,
ചിനുതരചന,കളറിങുു് ,നുകാ
ഫുറുു്,പാചകം,കുഷി,വായന,
എഴുതുു്എനുുിവടയ മുഘുനു
ടുുു ടൊണുുുഘൊകാന പറുുുനുു
നുപവർതുുനങുുൾ നൽകി പു
ഘോഗതി വിലയിരുതുുി വരു
നുുു.പഴയബുകുുുകളുടെഘപപുു
റുകൾതുനുുിഘചുുർഘതു,ുപഴയ

ബുകുുുകളിൽഎഴുതിയുംവര
ചുുും,വീടുുിൽലഭയുമായവവചുുുമാ
നുതംനുപവർതുുനങുുൾനെതുുാ
നാണുനിർഘുദുശം.
ഭകുുണം,വവദുയസഹായം
ഉൾടുപുടെഎടുതുങുുിലുംകാരുയ
തുുിൽസഹായംഘവണടമങുുി
ൽമറകുുാടതനിങുുളുടെ െീചുു
ർമാടര വിളിചുുാൽ ആഘോഗുയ
നുപവർതുുകരും അധികുതരു
മായിബനുുടുപുടുു്ഘവടുുകാരുയ
ങുുൾ ടചയുുുടമനുുും സ്രുൾ
പിെിഎ ഉറപുുു നൽകുനുുുടുു്.
ഓണവലന പഠനരുടുുായുമ
ടോരുകുുിരുതുുാടുുുകുളം ഗ
വ.സ്രുൾ.

ര ്ത്്ാ ട്്് ക ്ളം ഗ വ. യ ്പി സര് ്ൾ ക ്ട്്ി ക ൾ വീ ട ്ക ളി ലി ര ്ന്്് ഈ സ്്്് ർ വി ഷ ്ആ 
ശം സാ കാ ർ ഡ ്ക ൾ ത യ്്ാ റാ ക്്് ന്്്. 

ഓൺലെനപഠനകുടുുായമുനൊരുകുുി
കുതുുാടുുുകുെംഗവ.സക്ുൾ

ഘൊതമംഗലം: വാരടുപുടുുി പ
ചുുായതുുിൽടഡങുുിപുുനിരു
ടുതലായിറിഘപുുർടുു്ടചയതുുവ
രുനുുസാഹചരുയതുുിൽ നുപതി
ഘോധനുപവർതുുനങുുളുടെഭാ
ഗമായി ഉണർവു 2020 എനുു

ഘപരിൽ വാരടുപുടുുി പചുുായ
തുുിൽ സമനുഗ പകർചുുവുയാധി
നിയനുതുുണകുയാംപയിനു തുെ
കുും കുറിയുകുുുടമനുു് ആുുു
ണിഘോണഎംഎൽഎഅറി
യിചുുു.

പര്തിരോധകയ്ാംപരയിൻഇന്്്മ്തൽ

പഴംപചുുകുുറിസംഭരണ
വിപണനശകശദുുും
മുവാറുുുപുഴ:കുഷിവകുപുു്ഉഘുദയാഗസുുരുടെയുംഅഘുനഗാസ
ർുുവീസ്ടസുുുറിടുുുയുംസഹകരണഘുതുടെമുവാറുുുപുഴഇ
ഇസിമാർുുകുുറുുിൽുുപഴംപചുുകുുറിസംഭരണവിപണനഘകനദുുും
നുപവർുുതുുനമാരംഭിചുുു.എൽുുഘോഎനുബാഹംഎംഎൽുുഎഉ
ദുഘാെനംടചയുതു.കുഷിവകുപുു്നെപുുിലാകുുുനുുനമുുുടെകു
ഷിനമുുുടെആഘോഗുയംജീവനിസജുുീവനിപദുുതിയുടെഭാ
ഗമായി മുവാറുുുപുഴ ഘുലുകുുിടലകുഷി ഉഘുദയാഗസുുരാണു
സംഭരണവുംവിപണനവുംഏടുറുടുതുുിരികുുുനുുതു.ടൊവി
ഡുപശുുാതുുലതുുിൽുുനുപതിസനുുിയിലായകർുുഷകരുടെഉ
ൽുുപുുനുുങുുൾുുവിപണനംനെതുുാനുുകഴിയാതുുസാഹുയചരുയ
തുുിൽുുകർുുഷകർുുഘനരിടുനുുനുപശുനങുുൾുുകുു്പരിഹാരമായി
ടുുാണുമുവാറുുുപുഴഘുലുകുുിടലവിവിധകുയഷിഭവനുകളിടല
കുഷി ഉഘുദയാഗസുുരുടെ ഘനതുതുവതുുിൽുു വിപണനഘകനുദുും
ആരംഭിചുുതു.പചുുായതുുുകളിൽുുനിനുുായിമുനുുരുടുുിരജിസുുുു
ർുുടചയുതകർുുഷകർുുഅവരുടെഉൽുുപുുനുുങുുൾുുരാവിടലമുത
ൽുുഎതുുിചുുിരുനുു.ുടവളുുരി,പെവലം,സാലഡുകുകുുുമുുർുു,മ
തുുനുു,ഘൊവകുു,പചുുമുളകു,പാവയുകുു,ഏതുുകുുായ,വപ
നാപുുിൾുു,ഇചുുി,വഴുതന,ടവടുു,കുമുുളം,മതുുനുു,പയർുു,തു
െങുുി40-ൽുുപരംഇനങുുൾവിൽുുപുുനയുടുകുതുുി.മാർുുകുുറുു്വി
ലയിൽുുനിനുുു5രുപമുതൽുു15രുപവടരവിലകുുുറവിലാണു
വിൽുുപുുന.കർുുഷകർുുകുു്പരമാവധിഉയർുുനുുവിലലഭയുമാകുുും.
ഞായറാഴുചയുൾുുടുപുടെതുെർുുനുുുളുുഎലുുാ ദിവസങുുളിലും
സംഭരണവിപണനഘകനുദുുംനുപവർുുതുുികുുുടമനുു്മുവാറുുുപു
ഴകുഷിഅസി.ഡയറകുറുുർുുൊനിഘോമസ്അറിയിചുുു.

ശോഗികനെനീകുുാനുളുു
പരിരീെനനൊരുകുുിനാവികശസന
മടുുാഘചുുരി:ടൊവിഡുബാധിതരെകുുംഅെിയതുുിരഘടുുങുുളി
ൽദുവീപുസമുഹതുുിലുംകപുുലുകളിൽനിനുുുംഘോഗികടള
നീകുുുനുുതിനുനാവികഘസനസംഘംപരിശീലനംപുർതുുി
യാകുുി.ആധുനികസംവിധാനതുുിലുംഘോഗപകർചുുയിലുുാ
ടതയുംനീകുുംടചയുുാവുനുുരീതിയിലാണുപരിശീലനം.ടഹ
ലിഘുകുപുറുുറിൽഐസഘലഷനകുയാംപുംനുപഘുതയകകുയാംപി
നുംഅെിയതുുിരസംവിധാനവുടൊരുകുുിയഘോടൊപുുംടഹ
ലിഘുകുപുറുുർവപലറുുിനുഘോഗനുപതിഘോധവസ്നുതവുടൊരു
കുുിയാണുപുതിയപരിശീലനസംവിധാനംപുർതുുിയാകുുി
യതു.

നാവികഫസനകൊരക്്്ിയ അടിയന്്ിര ഘട്്ത്്ികല ഫോഗി
രക്്ാ സംവിധാനം.

നെമുുീനുുനകുുടുുിലുുനിനുുും
വാഷംുൊരായവംുപിടികുടി
വവപുുിനുു:ഈസുുുുർുുദിനതുുിൽുുഞാറകുുൽുുഎകുവസസ്അ
ധികുതർുുമഞുുനകുുാടുഘോടുു്ടജടുുികുു്സമീപടുതുടചമുുീ
നുുടകുുടുുിൽുുഒളിപുുിചുുുവചുുിരുനുുചാരായവുംഘൊെയുംപിെിരു
െി.രഹസുയസഘുദുശംലഭിചുുതിടനതുെർുുനുു്ഇനുുടപകുറുുർുുസി.
എസ്.സുനിൽുുകുമാറുംസംഘവുംഘചർുുനുു്കിഴഘുകുമഞുുന
കുുാടുതുരുതുുിൽുുടകടുുിൽുുനെതുുിയപരിഘോധനയിലാണു
ചിറയിൽുുഒളിപുുിചുുുവചുുിരുനുു200മിലുുിലിറുുർുുചാരായവും110
ലിറുുർുുവാഷും(ഘൊെയും)കടുടുടുതുുതു.അഘുനവഷണസം
ഘംരടുു്വചുുികളായാണുഎതുുിയതു.ഈസുുുുർുുവിഷുകാല
ടുതുവിൽപുുനഉഘുദുശിചുുാണുഇവസുകുുിചുുിരുനുുടതനുു്ഉ
ഘുദയാഗസുുർുുപറഞുുു.വുയാജവാറുുുകൾുുസംബനുുിചുു്വിവരം
ലഭികുുുനുുവർുുഞാറകുുലിടലഓഫിസുമായിബനുുടുപുെണ
ടമനുുുംഅധികുതർുുഅറിയിചുുു.ഘോണുു(0484)2499297,
9400069568.വാഹനപരിശോധനയകുുുിനട
കഞുുാവുപിടികുടി
ടൊചുുി:ഘോകുഡൗണിടുുുഭാഗമായിടൊചുുിസിറുുിടൊലീ
സ്നെതുുിയവാഹനപരിഘോധനയിൽുുകചുുാവുകെതുുിയ
ആൾുുപിെിയിൽുു.ഇനുുഘോപാർുുകുു്ടൊലീസ്ഘസുുുുഷനുുപരിധി
യിൽുു നെതുുിയവാഹനപരിഘോധനയുകുുിടെയാണുവാഴ
കുുാലസവുഘദശിഅഞുുുമുറിവീടുുിൽുുഅനുുസാരിടയടൊലീസ്
അറസുുുു്ടചയുതതു.സിറുുിടൊലീസ്പരിധിയിൽുുനെതുുിയപ
രിഘോധനയിൽുു28മറുു്ഘകസുകൾുുരുെിരജിസ്നുെർുുടചയുതു.
നിയമലംഘനങുുൾുുനെതുുിയ31ഘപടരഅറസുുുു്ടചയുതു.അ
നാവശുയമായിപുറതുുിറങുുിടയനുു്കടുടുതുുിയതിടനതുെ
ർുുനുു്15വാഹനങുുൾുുപിെിടുചുടുതുുു.

ശരുീെിതുുിരയിനെഅണുനാരിനി
കവാടംഎചു്ുഎംടിനിർമികുുും
കളമഘശരി:നശുീചിതുുിരതിരുനാൾടമഡികുുൽസയനസ്ആ
ുുു്ടെകുഘോളജിവികസിപുുിചുുഅണുനാശിനികവാെംകളമ
ഘശരിഎചുുഎ്ംെികമുുനിനിർമികുുും.നിലവിലുളുുമാതുകയി
ൽനിനുു്വുയതുയസ്തമാണിതു.തുശുരിൽസുുാപിചുുഅണുനാ
ശിനികവാെതുുിൽസ്ഘുനപയാണുഉപഘോഗികുുുനുുതു.പുതി
യസംവിധാനതുുിൽആൾകവാെതുുിനകടുതുതുുുഘുപുൾ
അണനാശിനിപുകരുപടുപുടും. ടസകുുനുുുുകൾകുുുളുുിൽ
അണുവിമുകുുമാകുുും.ആൾപുറടുതുതുുുഘുപുൾഅൾനുൊ
വയലറുു്കിരണങുുൾ നുപവർതുുിചുു് ഘചമുുറിനകംഅണുമു
കുുമാകുുും.നുപവർതുുനംപുർണമായുംഓഘുടുമാറുുികുസംവി
ധാനംവഴിയായിരികുുും.
ആശുപനതുികൾ,മാളുകൾ,സിനിമാശാലകൾതുെങുുിജന
ങുുൾരുടുതലായിഎതുുുനുുിെടുതുടുകുഉപഘോഗികുുാം.
ഘചമുുറിടുുുനുപവർതുുനംകമുുനിയിൽപുഘോഗമികുുുകയാ
ണ.ുചിലഭാഗങുുൾടചവനുുയിൽനിനുുുംതിങുുളാഴചുഘോടെ
എതുുും.പണിപുർതുുിയാകുുുനുുഘചമുുർ15നുനുശീചിതുുിര
തിരുനാൾ ആശുപനുതിയിടല വിദഗുധടരതുുി പരിഘോധി
കുുും.കമുുനിനിർമികുുുനുുആദുയടുതുനുതനഅണുനാശി
നിഘചമുുർഎറണാകുളംഗവ.ടമഡികുുൽഘൊടളജിൽസുുാ
പികുുുടമനുു്എചുു്എംെിജനറൽമാടനജർഎസ്ബാലമുരു
ഘകശനപറഞുുു.ഘൊവിഡുനുപതിഘോധനുപവർതുുനടമനുു
നിലയിൽലാഭടമടുകുുാടതയാകുംകമുുനിതുെർനുു്നിർമി
കുുുനുുഘചമുുറുകൾനൽകുകടയനുുുംഅഘുദുഹംപറഞുുു.

ഫോർട്്് കൊച്്ി സാന്്്ാ കര്സ് ് ബസലിക്്ാ പള്്ിയിൽ
നടന്് സമർപ്്ണ കപ്ാർഥന.

മടുുാഘുചുരി:ടൊവിഡിടുുുപശുുാതുുലതുുിൽനാെിഘനയും
നഗരഘതുുയുംഭാരതഘതുുയുംപുനഃസമർപുുണംനെതുുിജന
രഹിത ഉയർപുു് തിരുനാൾആഘോഷിചുുു. ഘോർടുുുടൊചുുി
സാുുുാനുരുസ്ബസലികുുാപളുുിയിൽവിശുദുുകുരിശിടുുു
തിരുഘശഷിപുുിനു മുനുുിൽഈസുുുുർ രാവിൽബിഷപുു് ഘോ.
ഘോസഫുകരിയിലിടുുുമുഖുയകാർമികതുവതുുിലാണുസമർപുു
ണനുപാർഥിനനെതുുിയതു.1557ൽസുുാപിതമായരുപതയു
ടെചരിനുതതുുിൽഅപുർവമായിടുുാണുഇതുുരംപുനഃസമർപുു
ണരുദാശനെതുുാറുളുുതു.ഈസമയംരുപതയിടലഇെവ
കകളിടലഭവനങുുളിൽകുടുംബാംഗങുുൾകതുുിചുുതിരികളു
മായി"ടൊടുനുളിയിൽകലുുറമിനുുുനുു'എനുുഈരെികൾ
ഏറുുുപാെിയാണുഉയർപുു്തിരുനാളിടനഎതിഘരറുുതു.

നാടിനനപുനഃസമർപുുണം
നടതുുിനൊചുുിരുപത

കർഷകവിപണന
കകനദ്്്ങ്്ൾതറ്ന്്്
മുളനുുുരുതുുി:ഈസുുുുർ-വിഷു
ആഘോഷങുുളുടെ ഭാഗമായി
ടൊതുജനങുുൾകുു്നുയായവില
യിൽ സുരകുുിത പചുുകുുറിക
ളുംപഴവർഗങുുളുംലഭുയമാകുുു
നുുതിനുകുഷിവകുപുു്തുെകുുമി
ടുുജീവനി-സഞുജീവനികർഷ
കവിപണന ഘകനുദുുങുുളുടെജി
ലുുാതലഉദുഘാെനംകുഷിവകു
പുു്മനുതുുിവി.എസ്.സുനിൽകു
മാർ നിർവഹിചുുു. മുളനുുുരു
തുുികുഷിഭവടുുു ആഭിമുഖുയ
തുുിൽമുളനുുുരുതുുിമാർകുുറുുി
ൽആരംഭിചുുകർഷകവിപണ
ന ഘകനുദുുതുുിൽ കണയനുുുർ
താലുകുു്സഹകരണകാർഷി
കനുഗാമവികസനബാങുു്നുപസി
ഡുുു്സി.ടക.ടറജിമനുതുുിയിൽ
നിനുുുംപചുുകുുറികൾഏറുുുവാ
ങുുി.
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കലകറ്്്റ്ചടസചംബറിലമരത്്്ിഏ.േിചൊയതിനച്റോന്്ിധയ്ത്്ിലേവ്കാരയ്ആശ്പരത്ിമാസനജച്മനറ്്രപ്തിനിധികള്മായിനട
ത്്ിയചർച്്

വ്യാജമദ്യംവില്്പ്്നഒരാള്്പിടിയില്്
ചാലക്്്ടി: ഞോഞട്്ര്്സബക്്ില്് വയ്ാജ മേയ്ം വില്്പ്്നക്്ായി
ഞോയയ്വാവ്പിടിയില്്.ഞോന്ര്്ഞോട്്മറ്്ംമ്ക്്ില്്മഞൊജ്
(40)ആണ്പിടിയിലായത.്കഴിഞ്്േിവസംടോരട്്ിഎസ.്ഐ
രാമ്ബാലചപന്്്ഞോസം്സംഘവം്വാഹനപരിഞോധനനട
ത്്്ന്്തിനിടയിലാണ്ഞോഞട്്ര്്സബക്്ില്്മ്ന്്രലിറ്്ര്്ചാരാ
യവ്മായിവന്്മഞൊജിടനടോലീസ്പിടിക്ടിയത്വിശേമായി
നടത്്ിയഞോേയ്ംടചയ്്ലിലാണ്വീടിഞൊട്ഞചര്്ന്്്ള്്റബര്്
ഞോട്്ത്്ില്്വച്്ാണ്ചാരായംവാറ്്ിടയട്ത്്ിര്ന്്ടതന്്്പപ്തി
സമ്്തിച്്്.പപ്തിയ്മായിടോലീസ്നടത്്ിയടതരച്്ലില്്റബര്്
ഞോട്്ത്്ില്്നിന്്്വാറ്്്വാന്്ഉപഞോഗിച്്ിര്ന്്കലവം്മറ്്്ഉ
പകരണങ്്ളം്കടട്്ട്ത്്്.ഏകഞേശംഒര്വര്്ഷഞത്്ളമായി
ചാരായംവാറ്്ിയിര്ന്്തായം്,ഞോക്്്ഡൗൺ്്ആയഞപ്്ൾ്്ആവ
ശയ്ക്്ാര്്ക്ടിയഞപ്്ൾ്്ക്ട്തലായിവാറ്്ിയതാടണന്്്ംഒര്ലി
റ്്റിന്ആയിരംര്പക്്ാണ്വില്്പ്്നനടത്്ിയിര്ടത്്ന്്്ംപപ്
തിടോലീസിഞൊട്പറഞ്്്.ടതളിടവട്പ്്ിന്ഞശഷംപപ്തിടയ
ഞോടതിയില്്ഹാജരാക്്ി.

ചാലക്്്ടി: രാപത്ിയില്്കിണ
റില്്വീണരട്്്കാട്്്പന്്ിക
ടളരക്്ടപ്്ട്ത്്ി.കാട്്്പന്്ി
യ്ടട ആപക്മണത്്ില്് ഒരാ
ൾ്്ക്്്പരിഞക്്റ്്്,ഞമല്ര്്കല്്്
ത്്ിപള്്ിപ്റത്്്പറമ്്ില്്മ
ണിക്്്ട്്ന്് (53)ആണ് പരി
ഞക്്റ്്ത്്്ടനറ്്ിഞക്്റ്്്പരിഞക്്
റ്് ഇയാടള ആശ്പപത്ിയില്്
പപ്ഞവശിപ്്ിച്്്. പാറക്്ടവില്്
കളത്്ില്് ക്ട്്പ്്ന്്, തഞട്്
ങ്്ാട്്ില്്ഞോപിഎന്്ിവര്ടട
അതിര്്ത്്ി കിണറിലാണ്ക
ഴിഞ്്േിവസംരാപത്ിഒന്്പത്
മണിഞോടടപന്്ികൾ്്രടട്്
ണ്്ം വീണത.് കിണറില്് എ
ഞത്്വീണവലിയശബ്്ംഞകട്്്
വീട്്്കാര്്വന്്ഞൊക്്ിയഞപ്്
ഴാണ് കിണറിനട്റ മ്കളില്്
ടകട്്ിയിര്ന്്പ്്ാസ്്്്ിക്വലത
കര്്ത്്്രട്്്വലിയപന്്ികൾ്്
കിണറില്്കിടക്്്ന്്ത്കട്്
ത.്നായകൾ്്ഓടിക്്്ന്്തിനി
ടയില്്കിണറില്്വീണതാക്്്
ടമന്്്കര്ത്ന്്്.രാവിടലപ
തിടൊന്്് മണിഞോടടവനം
വക്പ്്് ഉഞേ്യാഗസ്്ര്് സ്്ല
ടത്്ത്്ിയത.്കയറ്ടോട്്്
ക്ര്ക്്്ഉട്്ാക്്ികിണഞഞറി
ലക്്ിട്്്പന്്ികടളവലിച്്്കയ
റ്്്കയായിര്ന്്്.കരക്്്കയ
റ്്ിയപന്്ിയ്ടടക്ര്ക്്്അഴി
ച്്് ഓടിച്്്് വിട്കയായിര്ന്്്.
ക്ര്ക്്്അഴിച്്്വിട്്പന്്ിത
ഞട്്ങ്്ാട്്ില്്ഞോപിയ്ടടഅ
ട്ക്്ളയില്് കയറിയിട്്് പ്റ
ഞത്്ക്്്ഇറങ്്്വാന്്തയ്്ാറാ
കാടതവന്്ഞോടടവനംവക്

പ്്്ഉഞേ്യാഗസ്്ര്്പടക്്ംടോ
ട്്ിച്്്ംബഹളംഉട്്ാക്്ിയ്മാ
ണ്വീട്്ില്്നിന്്്പന്്ിടയപ്
റത്്ിറക്്ിയത.്വീട്്ില്്നിന്്്
ഞോയപന്്ി ക്റച്്്ദ്ടരയ്
ള്്പള്്ിപ്റത്്്പറമ്്ില്്മ
ണിക്്്ട്്നട്റ വീടിനട്റ പ്റ
കില്്കിടന്്ത്ആരം്കട്്ി
ല്്.ഉച്്ക്്്ഭക്്ണംകഴിച്്ഞശ
ഷംസകകഴ്ക്്്വാന്്വന്്മ
ണിക്്്ട്്നട്റ പ്റത്്് ക്ടട
ചാടിഓടിയപന്്ിയ്ടടഅടി
ഞയറ്്ാണ് മണിക്്്ട്്നട്റ ടന
റ്്ിടോളിഞ്്ത.്കഴിഞ്്േിവ
സം രാപത്ിയില്് ടോരട്്ി പ
ച്്ായത്്ിടലനാല്ടകട്്്ഭാഗ
ത്്്രട്്്കാട്്്പന്്ികടളക
ട്്ിര്ന്്തായം്പറയ്ന്്്ട്്്.

ഒര്പന്്ിടയകിണറില്്നിന്്്
കയറ്്ിക്ര്ക്്്അഴിച്്്ഓടിച്്
ഞശഷമാണ്രട്്ാമടത്്പന്്ി
ടയക്ര്ക്്ിട്്് കിണറില്്നി
ന്്്കയറ്്ിയത.്കിണറില്്വീ
ണപന്്ിടയകറ്്്ന്്ത്കാണ്
വാന്്വലിയജനക്്്ട്്മായിര്
ന്്്.ഏഴാറ്്്മ്ഖംഞസ്്്്ഷന്്ഓ
ഫീസര്്എം.േില്്ഷാദ,്ഉഞേ്യാഗ
സ്്രായ ഞവലായ്ധന്് ടക. 
ടക,ടചല്്പ്്ന്്സി,മഞൊജ്ക്
മാര്്, അബ്്്ൾ്്കബീര്് എം. 
വി,വാച്്ര്്മാരായപശ്ീഞലഷ്അ
യ്്ംമ്്്ഴ, അജീഷ്ആനറ്ണി
എന്്ിവര്ടടഞനത്തവ്ത്്ിലാ
ണ്കാട്്്പന്്ികടളകിണറി
ല്്നിന്്്കരക്്്കയറ്്ിരക്്
ടപ്്ട്ത്്ിയത.്

കാട്്്രന്്ികരെെക്്ിക്്്ന്്തിനിരട
ആപ്കമണംഒൊള്്ക്്്രര്ക്്്

കാട്്്പന്്ികൾകിണറില്്വീണ്കിടക്്്ന്്്

ഭക്്ണംനല്്കി
ചാലക്്്ടി: ഈസ്്്്ര്് േിനത്്ി
ല്്ടോരട്്ിപച്്ായത്്്കമ്്്യ്
ണിറ്്ികിച്്ന്്വഴിഭക്്ണംന
ല്്കിയ്ത്്്ഞോൺ്്പഗ്സ്ടോ
രട്്ി മണ്്ലം കമ്്ിറ്്ി. ഞോക്്്
ഡൗൺ്്സമയത്്്കമ്്്യ്ണിറ്്ി
കിച്്ണില്്നിന്്്ംഭക്്ണംക
ഴിക്്്ന്്വര്്, ആഞോഗയ് വക്
പ്്്, ടോലീസ് ഞസനാംഗങ്്ൾ്്,
പച്്ായത്്് ജീവനക്്ാര്് എ
ന്്ിവര്്ക്്ാണ്ഭക്്ണംതയ്്ാ
റാക്്ി നല്്കിയത.് പപ്ഞത്യകം
പായക്്്്കളില്്തയ്്ാറാക്്ിയ
ചിക്്ന്്ബിരിയാണിമ്ന്്നി
ഞോജകമണ്്ലം പപ്സിഡനറ്്
ആല്്ബിന്്പൗഞോസ്പച്്ാ
യത്്്പപ്സിഡനറ്്ക്മാരിബാ
ലന്സകമാറി.മ്ന്്പച്്ായ
ത്്് പപ്സിഡനറ്് മഞനഷ് ടസ
ബാസ്്്്്യന്്,പപ്കാശ,്സനല്്സ്
പബ്ന്്, ഞോമി ഞോമസ,് ഞോ
ൺ്്പഗ്സ് ഞ്ല്ക്്് ടസപക്ട്്റി
ഞഡവിസ്മാസ്്്്ര്്,ടമമ്്ര്്മാരാ
യ,ഞപ്ഗസിബാബ,്ഞോബിമാ
ന്വല്്, സൗമയ് രാഞജഷ,് ലി
ഞോയ്ചാമക്്ാല,ഞോഷിവല്്്
രാന്്,ജയന്്കട്്പ്്്റംഎന്്ിവ
ര്്ഞനത്തവ്ംനല്്കി.

കിറ്്്കള്്
വിതരണംപചയ്ത്
വടക്്ാഞച്്രി :ഞോവിഡ് 19
വയ്ാപനംതടയ്ന്്തിനട്റഭാ
ഗമായിനടപ്്ിലാക്്ിയഅടച്്്
പ്ട്്ലിടനത്ടര്്ന്്്ടോഴിലി
ല്്ാടതദ്രിതത്്ിലായടോഴി
ലാളികൾ്്ക്്് സഹായഹസത്
വ്മായി ജീവകാര്ണയ് പപ്വ
ര്്ത്്കന്്ഞോഐശവ്രയ്സ്
ഞരഷ.്പാര്്ളിക്്ാട്പത്്ാകല്്്
പപ്ഞേശടത്്57ഓഞട്്ടോഴി
ലാളികൾ്്ക്്്ംച്മട്്്ടോഴിലാ
ളികൾ്്ക്്്ംപത്്്കിഞോഅ
രിയം്പലവയ്ജ്്നങ്്ളം്പ
ച്്ക്്റികളം്അടക്്്ന്്കിറ്്്
കൾ്്നല്്കി.ആയിരംര്പവി
ലവര്ന്്57കിറ്്്കളാണ്വിത
രണംടചയത്ത.്വടക്്ാഞച്്രി
ടോലീസ് സര്്ക്്ിൾ്് ഇന്്സ്
ടപകറ്്്ര്്ടക മാധവന്്ക്ട്്ിഉ
ദഘ്ാടനം ടചയത്.് സിഐടി
യ്ഏരിയാ പപ്സിഡനറ്് ടക.
എം. ടോയത്,്നഗരസഭകൗ
ൺ്്സിലര്്പി.ആര്്.അരവിന്്ാ
ക്്ന്്എന്്ിവര്്പടങ്്ട്ത്്്.
വിഭവങ്്ള്്നല്്കി
വടക്്ാഞച്്രി: ഈസ്്്്ര്് േിന
ത്്ില്് നഗരസഭയ്ടട കമയ്്
ണിറ്്ി കിച്്ണില്് വിഭവങ്്ൾ്്
നല്്കി.വടക്്ാഞച്്രിടസ്്്്
പഫ്ാന്്സീസ്ഞസവയ്ര്്ടോഞോ
ന പള്്ിയിടല വിന്്ടസനറ്്
ഡീഞോൾ്് ടോസസറ്്ി പപ്വ
ര്്ത്്കരാണ്കിച്്ണില്്ഭക്്
ണംതയ്്ാറാക്്്ന്്തിനായിമ
ത്്്യ-മാംസമടക്്മ്ള്്ഭക്്്യവ
സത്്ക്്ൾ്് നല്്കിയത.്  ഫാ.
പഫ്ാന്്സിസ് തരകന്്, അസി.
വികാരിഫാ.ആന്്സൺ്്നീല
ങ്്ാവില്്, ടോസസറ്്ി പപ്സി
ഡനറ്്ജിജിഎടക്്ളത്്്ര്്,ത്
ടങ്്ിയവര്ടടഞനത്തവ്ത്്ിലാ
ണ്ഭക്്്യവസത്്ക്്ൾ്്സകമാ
റിയത.്ഇത്പഞോഗിച്്്300ഓ
ളം ഞപര്്ക്്് സൗജനയ്മായി ഭ
ക്്ണംവിതരണംടചയത്താ
യി നഗരസഭാ സവസ് ടചയ
ര്്മാന്്എംആര്്ഞോമനാരായ
ണന്്പറഞ്്്.
പദ്്തിക്്്ത്ടക്്ം
വടക്്ാഞച്്രി :അടച്്്പ്ട്്ലി
ടന ത്ടര്്ന്്് ദ്രിതമന്ഭവി
ക്്്ന്്ദ്രിതമന്ഭവിക്്്ന്്ക
ര്്ഷകസമ്ഹത്്ിന്സകതാ
ങ്്ായിക്ഷിവക്പ്്്ആവിഷ്
കരിച്്്നടപ്്ിലാക്്്ന്്ജീവനി
-സഞജ്ീവനിപദ്്തിക്്്വട
ക്്ാഞച്്രിനഗരസഭയില്്ത്ട
ക്്ം.കാര്്ഷിഞോല്്പ്്ന്്ങ്്ൾ്്
പപ്ാഞേശികതലത്്ില്്ഞശഖരി
ച്്്,വില്്പ്്നനടത്്്ന്്പദ്്തി
ക്്ാണ്ത്ടക്്ംക്റിച്്ത.്നഗ
രസഭപരിധിയില്്വടക്്ാഞച്്
രി-മ്ട്്ത്്ിഞക്്ട്ഞോണ്ക
ളിലാണ്വിപണനഞകപന്്്ങ്്ൾ്്
ആരംഭിച്്ത.്നഗരസഭഅധയ്
ക്്  ശിവപപ്ിയ സഞ്ത്ഷ് ഉ
ദഘ്ാടനംടചയത്.്
പ്രധാനപ്പ്ട്്മര്ന്്്കള്്
പൊത്നന്്ഫണ്്ില്്
ഉള്്പ്പ്ട്ത്്ിവാങ്്്ം
ത്ശ്ര്്:  ടോഞോണ ജാപഗ്ത
ത്ടര്ന്്സഹചരയ്ത്്ില്് പപ്
ധാനടപ്്ട്്മര്ന്്്കൾ്്ടോത്
നന്്ഫട്്ില്്ഉൾ്്ടപ്്ട്ത്്ിവാ
ങ്്ാന്്അന്മതിഞതടികയപ്
മംഗലംമണ്്ലതലഞോഗം.നി
ലവിടലപപ്വര്്ത്്നങ്്ൾ്്വില
യിര്ത്്ാന്്എംഎല്്എഇടി
സടസൺ്് മാസ്്്്ര്് വിളിച്്്ഞച
ര്്ത്്ഉന്്തതലഞോഗത്്ിലാ
ണ്ഇക്്ാരയ്ംഅറിയിച്്ത.്
നിലവില്് മണ്്ലത്്ില്് ഭയ
ടപഞടട്് സഹചരയ്മിടല്്ന്്്ം
ആഞോഗയ്വക്പ്്്അറിയിച്്ിട്്്
ട്്്.എന്്ാല്്ആര്്സിസിയി
ടല ഞോഗികൾ്് മ്തല്് ഹാര്്ട്്്
അറ്്ാക്്് ,വ്ക്്,കരൾ്്ഞോഗി
കൾ്് ത്ടങ്്ി ചില ഞോഗിക
ൾ്്ക്്്മര്ന്്്കിട്്ാന്്ബ്ദ്്ിമ്
ട്്്ന്്വഞരയം്സാമ്്ത്്ികംഇ
ല്്ാത്്ഞരയം്സഹായിക്്ാനാ
ണ്ടോത്നന്്ഫട്്്ഉപഞോ
ഗടപ്്ട്ത്്ാന്്അന്മതിഞതടി
യത.്നിരീക്്ണത്്ിട്്്ഭാഗ
മായി വീട്്ില്് നിന്്് പ്റത്്്
ഞോകാന്്പറ്്ാത്്വരില്്കഷ്്
തഅന്ഭവിക്്്ന്്വര്്ക്്്  ഭ
ക്്ണസാധനങ്്ളം്ആവശയ്
മായസഹായങ്്ളം്നല്്കിവ
ര്ന്്ത്ത്ടരം്.ജീവിതസശ
ലിഞോഗങ്്ൾ്്ടോട്്്ബ്ദ്്ി
മ്ട്്്ന്്വര്്ക്്്ആഞോഗയ്വക്
പ്്് വീട്്ില്് വന്്് ശ്പശ്്ഷ ന
ല്്കിവര്ന്്്ട്്്.

സവ്കാരയ്ആശ്പതര്ിജീവനക്്ാര്ടെ
ശമ്്ളക്െിശിക20നകംനൽകം്
സവ്ന്്ംലേഖകന്്
ത്ശ്ര്്:  ജില്്യിടലഅശവ്നി
,ടഫസ്്്്് ഞോര്്ട്്്,ജ്ബിലിആ
ശ്പപത്ികളിടല ജീവനക്്ാ
ര്്ക്്്മാര്്ച്്ില്്നല്്ഞകട്്മ്ഴ്
വന്്ശമ്്ളവം്ഈ20ന്ള്്ി
ല്്ടോട്ത്്്തീര്്ക്്്ം.ശമ്്ള
ക്ടിശികയ്ടട്്ന്് പരാതി
ടയ ത്ടര്്ന്്് തഞദ്്ശസവ്യഭര
ണവക്പ്്്മപന്്്ിഎ.സി.ടോ
യത്ീനട്റഅധയ്ക്്തയില്്ഞച
ര്്ന്്ഞോഗത്്ിനഞ്റതാണ്തീ
ര്മാനം.അശവ്നിആശ്പപത്ി
മാഞനജമ്നറ്് ജീവനക്്ാര്്ക്്്
നല്്കിയഅയ്്ായിരംര്പക
ഴിച്്്ള്്പാതിശമ്്ളത്്്കഇ

ന്്്നല്്കിതീര്്ക്്്ം.ബാക്്ി
ത്ക  20ന് നല്്കം്. ടവസ്്്്്
ഞോര്്ട്്് ,ജ്ബിലി മാഞനജ്ടമ
നറ്്കൾ്് ശമ്്ളത്്ിനട്റ പാ
തിത്കഞനരടത്്നല്്കിയി
ര്ന്്്.ബാക്്ിപാതിഏപപ്ില്്
20ന്ടോട്ത്്്തീര്്ക്്്ടമന്്്
മാഞനജ്ടമനറ്്പപ്തിനിധികൾ്്
മപന്്്ിക്്് ഉറപ്്് നല്്കി. സം
സ്്ാനത്്്ഞോക്ഡൗൺ്്പപ്
ഖയ്ാപിച്്സാഹചരയ്ത്്ില്്മാ
ര്്ച്്ിടലമ്ഴ്വന്്ശമ്്ളവം്ന
ലക്ണടമന്്്  മപന്്്ി  എ.സി.
ടോയത്ീന്്പറഞ്്്.ടോഴില്്
പപ്ശ്നഞോ,തര്്ക്്ഞോഅല്്ഇ
ത.്പപ്ഞത്യകസാമ്ഹയ്സാഹച

രയ്ത്്ില്്ഉട്്ായസാമ്്ത്്ിക
പപ്തിസന്്ിയാണിത.് ഞോക്
ഡൗൺ്്നീട്്ാല്്പപ്തിസന്്ി
ക്ടം്അഞപ്്ൾ്്ആസാഹച
രയ്ത്്ിനന്സരിച്്്കാരയ്ങ്്ൾ്്
ചര്്ച്്ടചയത്്തീര്മാനിക്്ാം.
മാര്്ച്്ിടലമ്ഴ്വന്്ഞവതനവം്
ജീവനക്്ാര്്ക്്് നല്്കണം. മ
പന്്്ി പറഞ്്്.ജീവനക്്ാര്ടട
സംഘടനാ പപ്തിനിധികളം്
ആശ്പപത്ിമാഞനജട്മനറ്്പപ്
തിനിധികള്മായികലകറ്്്റ്ടട
ഞചമ്്റില്്  പപ്ഞത്യകമായം്
ഞോൺ്്ഫറന്്സ്ഹാളില്്ഒര്
മിച്്്മായിര്ന്്്ചര്്ച്്.ആശ്പ
പത്ിമാഞനജ്ടമനറ്്മായ്ള്്പപ്

ശ്നങ്്ൾ്്അതാതിടങ്്ളില്്ച
ര്്ച്്ടചയത്്തീര്്ക്്ണം.ആ
ത്രശ്പശ്്ഷരംഗത്്്ത്ശ്ര്്
ജില്്യില്് പപ്തിസന്്ിയ്ട്്ാ
വാന്്പാടില്്.മപന്്്ിപറഞ്്്.
എല്്ാവര്്ക്്്മ്ള്്ഞവതനക്
ടിശികഏപപ്ില്്20ന്മ്ന്്പ്ന
ല്്കാടമന്്്ആശ്പപത്ികള്ടട
പപ്തിനിധികൾ്് മപന്്്ിക്്്റപ്്്
നല്്കി. ജീവനക്്ാര്്ക്്് താമ
സസൗകരയ്ംനല്്കാടമന്്്അ
ശവ്ിനി മാഞനജ്ടമനറ്ം് അറി
യിച്്്. ജില്്ാ കലകറ്്്ര്് എസ.
ഷാനവാസ.്ജില്്ാ ഞലബര്് ഓ
ഫീസര്്ടിആര്്രജീഷ.്എന്്ിവ
രം്ചര്്ച്്യില്്പടങ്്ട്ത്്്.

ഈസ്്്്ര്്ദിനത്്ില്്ോമ്ഹികഅട്ക്്ളയില്്
വിളമ്്ിയത്ബിരിയാണി
മാള:ഇരിങ്്ാലക്്്ടര്പതബിഷപ്്ിനട്റആഹവ്ാനപപ്കാരംമാ
ളഇടവകയ്ടടസഹകരണഞത്്ടടഈസ്്്്ര്്േിനത്്ില്്മാളപ
ച്്ായത്്ിനട്റസാമ്ഹികഅട്ക്്ളയില്്തയ്്ാറാക്്ിനലക്ിയ
ത്400ചിക്്ന്്ബിരിയാണിടോതികൾ്്.ഞോക്്്ഡൗൺ്്കാലഘ
ട്്ത്്ില്്ഇരിങ്്ാലക്്്ടര്പതയ്ടടഅഗതികൾ്്ക്്്ംഅശരണ
ര്്ക്്്മ്ള്്ഈസ്്്്ര്്സമ്്ാനമായിട്്ാണ്ഈഭക്്ണടോതികൾ്്
തയ്്ാറാക്്ിനലക്ിയത.്ടോട്ങ്്ല്്്ര്്എംഎല്്എവി.ആര്്.സ്
നില്്ക്മാര്്ബിരിയാണിവിളമ്്ിപരിപാടിഉദഘ്ാടനംടചയത്.്
മാളടോഞോനവികാരിഫാ.വര്്ഗീസ്ചാലിഞശ്്രി,അസി.വികാരി
ഫാ.അന്പ്പാട്്ത്്ില്്പറമ്്ില്്,മാളപഗ്ാമപച്്ായത്്്പപ്സി
ഡനറ്്ഞോഭസ്ഭാഷ,്സവ.പപ്സിഡനറ്്ഗൗരിോഞോേരന്്,മാള
ഇടവകസകക്്ാരന്്മാരായഞഡവീസ്പാഞറക്്ാട്്്,ബാബ്കളപ
റമ്്ത്്്,പപ്തിപക്്ഞനതാവ്ടി.ടക.ജിഞനഷ,്വാര്്ഡ്ടമമ്്ര്്മാര്്
,ക്ടം്ബപശ്ീപപ്വര്്ത്്കര്്ത്ടങ്്ിയവര്്സന്്ിഹിതരായിര്ന്്്.
ആഞോഗയ്സ്്്്ാനറ്ിംങ്കമ്്ിറ്്ിടചയര്്മാന്്ബിജ്ഉറ്മീസ്സവ്ാഗ
തവം്സാമ്ഹികഅട്ക്്ളയ്ടടച്മതലയ്ള്്പി.ടക.സ്ക്മാ
രന്്നന്്ിയം്പറഞ്്്.കാവനാട്സവ്ഞേശിടഫബിനാണ്ബിരി
യാണിതയ്്ാറാക്്ിയത.്

മാളരര്ാമപബായത്്്ോമ്ഹികഅട്ക്്ളയിലതയ്്ാറാക്്ിയ
ബിരിയാണി വി.ആർ.സ്നിലക്മാർ എം.എല.എ. വിളമ്്ി ഉ
ദഘ്ാടനംചചയ്്്ന്്്.

സമല്ർമാസവലിസറ്്്്റിലകിറ്്്വിതരണത്്ിന്കിറ്്്നിറയക്്്ാൻ
േഹായിക്്്ന്്എഐവവഎഫ്രപ്വർത്്കർ

ഞമല്ര്്: പച്്ായത്്ില്് ഞറഷ
ന്്കടകൾ്്വഴിസിവില്്സപ്്
യ്സ്വക്പ്്്ആേയ്ഘട്്മായിമ
ഞ്്കാര്്ഡ്ഉടമകളായവര്്ക്്്
വിതരണംടചയ്്്ന്്  16തരം
അവശയ് സാധനങ്്ളടങ്്ിയ
കിറ്്് പായക്്്ിങ് ടചയ്്്ന്്ത്
ഈസ്്്്ര്് േിനത്്ിലം്. ഞമല്ര്്
മാഞവലി ഞറ്്്്റില്്ജീവനക്്ാ
ഞോടൊപ്്ം  എഐസവഎഫ്
ഞമല്ര്് ഞമഖലാകമ്്റ്്ിയം് പ
ങ്്ാളികളായി. എഐസവഎ
ഫ്മണ്്ലം പപ്സിഡട്്്മധ്
ത്പപ്ത്്് ,ഞമഖലാ ടസപക്ട്്റി
ടക.എസ്സ്ഞനജ് എന്്ിവര്്
ഞനത്തവ്ംനല്്കി.

കര്്മ്്നിെതൊയിഎഐവവഎഫ്
പ്രവര്്ത്്കര്്

ഈസ്്്്ർദിനത്്ിലഇരിങ്്ാലക്്്ടചേൻറ്സോമേ്കത്്ീരര്
ല്്സദവാലയത്്ില്്നടന്്ഉയർ്്പ്്ിച്്്ദ്ശയ്ം

പര്തയ്ാശയ്ടെഉയിർപ്്്: ല്ർദ്്്ചമസര്ോസപ്്ളിറ്്ൻകത്്ീരര്ലില
ത്ശ്ർഅതിര്പതയിചലചമരത്ാസപ്്ലീത്്മാർആൻരര്്േ്
താഴത്്്,േഹായചമരത്ാൻമാർസോണിനീലങ്്ാവിലഎന്്ിവർ
േംയ്ക്്മായിവിശവ്ാേികള്ചടപങ്്ാളിത്്മില്്ാചതനടത്്ിയ
ഈസോമിശിഹായ്ചടഉയിർപ്്്തിര്കർമ്്ങ്്ളിലനിന്്്

വാറ്്്ചാരായവ്ംവാഷ്ംപിടിക്ടി
പ്പതികള്്ഓടിരക്്പ്പ്ട്്്
ഒല്്്ര്്:ടോന്്്ക്്രയില്്എട്്്ലിറ്്ര്്വാറ്്്ചാരായവം്150ലിറ്്ര്്
വാഷം്പിടിക്്്ടി.പപ്തികൾ്്എന്്്സംശയിക്്്ന്്വര്്ഓടിരക്്
ടപ്്ട്്്.ശനിയാഴച്രാപത്ി10.30നാണ്സംഭവം.ടോന്്്ക്്ര11-
ാംവാര്്ഡിടലപാറയക്്്ഞോടിഞൊട് ഞചര്്ന്് ഒര്സവ്കാരയ്വയ്
ക്്ിയ്ടടപറമ്്ിലാണ്ഇത്സ്ക്്ിച്്ിര്ന്്ത.്സംഭവംനാട്്്ക്്ാ
ര്ടടപശ്ദ്്യില്്ടപ്്ട്്ഞോടടപപ്തികൾ്്ഓടിരക്്ടപ്്ട്കയായിര്
ന്്്.ഉടടനസമീപടത്്പ്ത്്്ര്്പച്്ായത്്്പപ്സിഡട്്്മിനി
ഉണ്്ികയ്ഷമ്ടനയം്പച്്ായത്്്അംഗംടക.എന്്.ശിവടനയം്
വിവരംഅറിയിച്്തന്സരിച്്്ഇവര്്സ്്ലടത്്ത്്ിഎകട്സസ്്്
ഉഞദ്്ഗസ്്ടരയം്ഒല്്്ര്്ടോലീസിലം്വിവരംഅറിയിച്്തന്സ
രിച്്്എകട്സസ്്്കാര്്എത്്ിചാരയവം്വാഷം്കസ്്്്ഡിയില്്എ
ട്ത്്്.ഇസ്്്്റിഞൊടന്ബന്്ിച്്്വിലപ്നക്്്തയ്്ാറാക്്ിയതാണ്
ചാരായംഎന്്്സംശയിക്്്ന്്്.
പ്തിയപകട്്ിടത്്ിസലക്്്മാറ്്്ന്്്
ഇരിങ്്ാലക്്്ട:ഞോവിഡ്പപ്തിഞോധപപ്വര്്ത്്നങ്്ള്ടടഭാഗ
മായിഇരിങ്്ാലക്്്ടജനറല്്ആശ്പപത്ിയിടലഒപിയിടലചില
വിഭാഗങ്്ൾ്്താല്്ക്്ാലികമായിപ്തിയടകട്്ിടത്്ിഞലക്്്മാറ്്്
ന്്്.ജനറല്്ടമഡിസിന്്,സസക്്ാര്്പട്ി,ഞനപത്ഞോഗം,സ്കിന്്,
എന്്സിഡിത്ടങ്്ിയവയാണ്പ്തിയടകട്്ിടത്്ിഞലക്്്മാറ്്്ക.
ഞോവിഡ്പപ്തിഞോധപപ്വര്്ത്്നങ്്ള്ടടഭാഗമായിഇവിടടപ
നിക്്ിനിക്പപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്്ട്്്.ടകഎസഇ്ബിടകട്്ിടത്്ിഞല
ക്്്സവേയ്്തികണക്്ന്്നല്്കിയിട്്്ട്്്.ഡിസവഎഫ്ഐപപ്
വര്്ത്്കര്്ടകട്്ിടംവ്ത്്ിയാക്്ിനല്്കി.ഇന്്്മ്തല്്ടകട്്ിടം
പപ്വര്്ത്്നക്്മമാകം്.

ഇരിങ്്ാലക്്്ട:ഞോവിഡ്19പപ്തിഞോധപപ്
വരത്്നങ്്ള്ടടഞപരിലപച്്ായത്്്വക്
പ്്്അവശയ്സരവ്്ീസായിസരക്്ാരപപ്ഖയ്ാപി
ക്്്കയ്ട്്ായി.ഞോഗപപ്തിഞോധപപ്വരത്്
നങ്്ള്ടടഏഞോപനംതഞദ്്ശസ്്ാപനങ്്
ൾ നടത്്ണടമന്്ാണ്ആേയ്ട്ത് നിരഞദ്്
ശം. ആരം്ഭക്്ണംകിട്്ാടതവലയര്ടത
ന്്്ംഅതിനായി ഓഞോ തഞദ്്ശസ്്ാപന
ത്്ിലം്സമ്ഹഅട്ക്്ളത്റക്്ണടമന്്്
ള്്രട്്ാമടത്്നിരഞദ്്ശവം്പപ്ാവരത്്ിക
മാക്്ി.ക്ടം്ബപശ്ീസി.ഡി.എസ്കള്ടടസ
ഹകരണഞ്ത്ടടയാണ്ഓഞോയിടത്്്ംസ
മ്ഹഅട്ക്്ളകൾപപ്വരത്്ിക്്്ന്്ത.്ഇ
ഞപ്്ൾജനകീയഞോട്്ല്കൾത്റക്്ണടമ
ന്്  സരക്്ാര നിരഞദ്്ശം പപ്ാവരത്്ികമാ
ക്്ാന ടനഞട്്ട്്ഞോട്കയാണ് പച്്ായത്്്
ടസപക്ട്്റിമാരം്ജീവനക്്ാരം്. ഞോകഡ്ൗ
ഡൗണിനട്റ ആേയ് േിനങ്്ളില അതിഥി
ടോഴിലാളികൾക്്്ഭക്്ണംലഭിക്്ാത്്തം്
മറ്്്ംവാരത്്യാടയങ്്ിലം്പിന്്ീടടതല്്ാംപ
രിഹരിച്്്.നാട്്്കാര്ടടഞക്്മഞന്വഷിച്്ിടല്്
ങ്്ിലം്അതിഥി ടോഴിലാളികൾക്്്  ഒന്്ി

നം്ക്റവ്ട്്ാകര്ടതന്്ാണ്സരക്്ാരന
യം.ഞോക്്്ഡൗണിലം്അതിഥിടോഴിലാളി
കള്ടടകണടക്്ട്ക്്ാനം്പച്്ായത്്്ജീ
വനക്്ാര നഞന്് ബ്ദ്്ിമ്ട്്ി. സാധാകണ
ടക്്ട്പ്്ായിര്ന്്ില്്ഇത.് ഓഞോര്ത്്ഞര
യം്ഞനരിലകട്്്അവടരസംബന്്ിക്്്ന്്
വിവരങ്്ൾഞരഖടപ്്ട്ത്്ിനലകണമായിര്
ന്്്.അവശയ്സരവ്്ീസിനട്റമറവിലപച്്ാ
യത്്്ടസപക്ട്്റിമാരക്്്മ്ഴ്വനസമയംഓ
ഫിസിലഹാജരാകണം.രാപത്ിയം്ഓഫിസ്
കൾത്റന്്ിരിക്്ണടമന്്്നിരഞദ്്ശമ്ള്്തി
നാലഇര്പത്്ിനാല് മണിക്്്റം് പപ്വര
ത്്ിക്്്ന്്ഓഫിസ്കളായിപച്്ായത്്്ക
ൾമാറി.രാപത്ിയിലഷിഫറ്്്ായിട്്ാണ്ജീവന
ക്്ാര ഞോലിടചയ്്്ന്്ത.്രാപത്ിയിലവനി
താജീവനക്്ാടരഒഴിവാക്്ിയിട്്്ടട്്ങ്്ിലം്
പലയിടത്്്ംവനിതാജീവനക്്ാരം്ഞോലി
ടചയ്്ാനനിരബന്്ിതരാവ്ന്്്ട്്്.വിഞല്്ജ്
ഓഫിസ്കൾഉൾടപ്്ടടമറ്്്സരക്്ാരഓഫി
സ്കൾഅടഞ്്്കിടക്്്ഞ്പ്ഴാണ്ഞോക്്്
ഡൗൺകാലത്്്ംവിഞവചനടമന്്തിലജീ
വനക്്ാരക്്്പപ്തിഞഷധമ്ട്്്'

അവശ്യസരവ്്ീസിര്്്മറവിൽരഞ്്ായത്്്
രസപ്കട്്റിമാരക്്്സരക്്ാരവകഇര്ട്്ടി

മാള:അഷ്്മിച്്ിറ ജലഞസചന
കനാലില്്അടിഞ്്്ക്ടിയമാ
ലിനയ്ം നീക്്ം ടചയത്.് പ്്ാ
സട്ിക് മാലിനയ്ങ്്ൾ്് ഉൾ്്ടപ്്
ടടയ്ള്്സജവ-അസജവമാ
ലിനയ്ങ്്ൾ്് ക്മിഞ്്ഞോടട
ടവള്്ത്്ിട്്്സവ്ഭാവികഒഴ്
ക്്്തടസ്്ടപ്്ട്്ിര്ന്്് .വിവരം
ജലഞസചന വക്പ്്് ഉഞേ്ോഗ
സ്്ടര അറിയിച്്തിടന ത്ട
ര്്ന്്ാണ്മാലിനയ്ംനീക്്ാന്്ന
ടപടി സവ്ീകരിച്്ത.്ആള്കൾ്്

കനാലിഞലക്്് വലിടച്്റിഞ്്
മാലിനയ്ങ്്ൾ്്ജലഞസചനംആ
രംഭിച്്ഞോടടകനാലിട്്്അ
വസാനഭാഗത്്്അടിഞ്്്ക്
ട്കയാണ്ട്്ായത.്ചത്്നാ
യയ്ടടജഡവം്ഒഴ്കിവന്്
മാലിനയ്ക്മ്്ാരത്്ില്്ഉട്്ാ
യിര്ന്്്.കനാലില്്മാലിനയ്ം
തള്്്ന്്ത്തടയാന്്ജനകീയ
ഇടടപടല്് ശക്്മാക്്ണടമ
ന്്്ജലഞസചനവക്പ്്്അധി
ക്തര്്പറഞ്്്.

അഷ്്മിച്്ിറജലസേചനകനാലില്്
അടിഞ്്്ക്ടിയമാലിന്യംനീക്്ി

പാലക്്ാട് :  നിലവില്് 15578
ഞപര്്വീട്കളിലം്25ഞപര്്പാല
ക്്ാട്ജില്്ാആശ്പപത്ിയിലം്1
ആൾ്്ഒറ്്പ്്ാലംതാല്ക്്് ആ
ശ്പപത്ിയിലം് 2 ഞപര്് മണ്്ാ
ര്്ക്്ാട്താല്ക്്് ആശ്പപത്ി
യില്മായിആടക15606ഞപര്്
ഞോവിഡ്മായിബന്്ടപ്്ട്്്നി

രീക്്ണത്്ിലാണ്.പരിഞോധ
നക്്ായിഇത്വടരഅയച്്869
സാമ്്ിള്കളില്് ഫലം വന്്
704എണ്്ം ടനഗറ്്ീവം് 7എ
ണ്്ംഞോസിറ്്ീവായിര്ന്്്.കഴി
ഞ്്േിവസംഞോഗമ്ക്്രായി
4ഞപര്്ആശ്പപത്ിവിട്്ിര്ന്്്.
ഇനിജില്്യില്്മ്ന്്്ഞോഗബാ

ധിതരാണ് ഉള്്ത.് ആടക
26707ആള്കളാണ്ഇത്വടര
നിരീക്്ണത്്ില്് ഉട്്ായിര്
ന്്ത.്ഇതില്്11101ഞപര്ടടനി
രീക്്ണകാലാവധിപ്ര്്ത്്ി
യായി.2798ഞോൺ്്ഞോള്ക
ളാണ്ഇത്വടരകൺ്്ഞപ്ടാൾ്്
റ്മിഞലക്്്വന്്ിട്്്ള്്ത.്

ടോവിഡ്19:രാലക്്ാട്15606ടരര്്
നിെീക്്ണത്്ിൽ്്

്ത്ശ്ര്്:ഞോവിഡ1്9ഞോഗവി
മ്ക്്ിടയത്ടര്്ന്്്ജില്്യില്്
ഇന്്ടലമ്ന്്്ഞപടരക്ടിവി
ട്തല്്ടചയത്.്ഇനിരണ്്്ഞപ
ര്്മാപത്മാണ്ചികിത്്യില്്ക
ഴിയ്ന്്വര്്. ആശ്പപത്ീകളി
ല്്പ്ത്തായി4ഞപടരപപ്ഞവ
ശിപ്്ിച്്്. നിരീക്്ണത്്ില്
ട്്ായിര്ന്്13ഞപടരവിട്്യച്്്.
ജില്്യില്്വീട്കളില്്10019ഞപ
രം്ആശ്പപത്ികളില്് 11 ഞപ
രം് ഉൾ്്ടപ്്ടടആടക 10030

ഞപരാണ്നിരീക്്ണത്്ില്ളള
ത.്ഒരാടളപ്ത്തായിവീട്്ില്്
നിരീക്്ണത്്ിലാക്്ി.12സാ
മ്്ിള്കളാണ് പരിഞോധന
യക്്്് അയച്്ത.് ഇത് വടര
904സാമ്്ിള്കൾ്് പരിഞോധ
നയക്്്്അയച്്്.അതില്്891
സാമ്്ിള്കള്ടടഫലംവന്്ിട്്്
ട്്്.13എണ്്ത്്ിനട്റഫലംല
ഭിക്്ാന്ട്്്.175ഞോൺ്്ഞോ
ള്കൾ്്ജില്്ാകൺ്്ഞപ്ടാൾ്്ടസ
ല്്ില്്ലഭിച്്്.നിരീക്്ണത്്ില്

ളളവര്്ക്്്മാനസികപിന്്്ണ
ഞയക്ന്്തിനായിസസഞക്-്
ഞോഷയ്ല്്കൗൺ്്സിലര്്മാര്
ടടഞസവനംത്ടര്ന്്്ട്്്.121
ഞപര്്ക്്് കൗൺ്്സലിംഗ് ന
ല്്കി. പദ്്തകര്്മ്്ഞസനയ്ടട
ഞനത്തവ്ത്്ില്്ഗ്ഹസന്്ര്്ശ
നംനടത്്ി.നിരീക്്ണത്്ില്
ളളവര്്ക്്്നിര്്ഞദ്്ശങ്്ളം്ഞോ
ധവല്്ക്്രണവം് നല്്കി.
2990വീട്കൾ്്പദ്്തകര്്മ്്ഞസ
നസന്്ര്്ശിച്്്.

ടോവിഡ്19:മ്ന്്്ടരരെക്ടിവിട്്യച്്്
നിെീക്്ണത്്ിൽ്്കഴിയ്ന്്വര്്10030ടരര

ടോട്ങ്്ല്്്ര.യ്വതിക്്്ഓ
ഞട്്റിക്്യില സ്ഖപപ്സവം.
മതിലകംക്ളിമ്ട്്ം സവ്ഞേശി
കംബള്ിക്്ലഞേവനട്റ ഭാരയ്
അഞജ്ലി(24)യാണ്ഇന്്ടല
രാവിടലഓഞട്്റിക്്യിലടപ
ൺക്ഞ്്ിന്ജന്്ംനലകിയ
ത.്അഞജ്ലിയ്ടടസവ്ന്്ംവീ
ടായനാട്്ികയിലനിന്്്ശാരീ
രികഅസവ്സത്അന്ഭവടപ്്
ട്്തിടനത്ടരന്്്തീരഞേശഞോ

ഡില്ടടയാണ് വന്്ത.്അന്
ജത്്ിക്്്ം,അമ്്ക്്്ംഒപ്്ംവ
ന്് യ്വതി കാരയിടലത്്ിച്്
ഞപ്്ൾ പപ്സവിക്്്കയായിര്
ന്്്.പതിടൊന്്് മണിഞോടട
ടോട്ങ്്ല്്്രഞോഞോൺആ
ശ്പപത്ിയിലാണ്ത്ടരചികി
ത്് നടത്്ിയത.്ടമയ് മാസ
ത്്ിലാണ് ചികിത്്ിച്്ിര്ന്്
ഞോക്്ര പപ്സവതിയ്്തിപറ
ഞ്്ിര്ന്്ത.്

ഓടട്്റിക്്യിൽസ്ഖപര്സവം

മാലിന്യം
വഴിയര്കില്്തള്്്ന്്്
വടക്്ാഞച്്രി:ഞോവിഡ്19ദ്
രന്്കാലത്്്ംസാമ്ഹയ്വിര്
ദ്്ര്ടടവിളയാട്്ം.സാമ്ഹയ്വി
ര്ദ്്ര്്അറവ്മാലിനയ്ംപാത
ഞോരത്്്തളളി.വടക്്ാഞച്്
രിക്ന്്ംക്ളംസംസ്്ാനപാ
തയില്്  ഞോട്്് പാലം ബസ്
ഞറ്്്്പ്്ിന്സമീപംപാലത്്ിന്
മ്കളില്്അറവ്മാലിനയ്ംചാ
ക്്ിലാക്്ി തള്്ിയത.് പപ്ഞേശ
മാടകദ്ര്്ഗന്്മയമാണ.്സാ
മ്ഹയ് വിര്ദ്്ടര കടട്്ത്്ി
നിയമ നടപടി സവ്ീകരിക്്ണ
ടമന്്്നാട്്്കാര്്ആവശയ്ടപ്്ട്്്.

അഷ്്മിച്്ിറജലസേചനകനാലില്്അടിഞ്്്ക്ടിയമാലിനയ്ം
നീക്്ംചചയ്്്ന്്്
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മലയിനകീഴു:കമുുുയുണിറുുികി
ചുുൺപപുവരതുുകരനലകുനുു
ഭകുുണതുുിനു കാതുു് നിനുു
വുദുുളുുുഇടുളപുുലുു്അടിചുു്ത
കരതുുു. ളവളുുിയാഴചു ഉചുു
യകുുു്12നുമകചുുലപാലതുുിനു
സമീപതുുാണുസംഭവം. മകചുു
ലകൊറുുികുുരവിെരാമവിലാ
സതുുിലആര.ദാകോദരനനാ
യരകുു്(83) കനളരയാണു ആ
പകുമണമുണുുായത.ു സംഭവവു
മായിബനുുളപുുടുു് മകചുുലതഴ
കുുരകകുുണംകിഴകുുുംകരവീ
ടുുിലവി.വിജിതിളന(23)മലയി
നകീഴുളപാലീസ്കഴിഞുുദിവ
സം പിടികുടി. ഭകുുണം എ
തുുുനുുതംു കാതുു് വഴിയില
നിലകുുകവഅവിളടളയതുുിയ
വിജിതു അസഭയും വിെചുു കശ
ഷം ദാകോദരനനായരുളട
കകയുുിലിരുനുുഊനു്ുവടിപി
ടിചുു് വാങുുിഅടികുുുകയായി
രുനുുു. തറയില വീണകപുുള
അവിളടയിടുുുംപകുുരമായിമരദുുി
ചുുതായിളപാലീസ്പറഞുുു.മ
രദുുനം തുടങുുിയകപുുള നില
വിെിളചുുകുുിലംു ആരംു രകുുി

കുുാളനതുുിയിലുു. ഒടുവില
കോധം നഷുുളപുുടുുുളവനുു് ക
ണുുതിളനതുടരനു്ുവിജിതുഅ
വിളടനിനുുുംകടനുുത.ുവിവരമ
റിഞുു് ബനുുുകുുളെതുുി മല
യിനകീഴു താലുകുു് ആശുപ
പതുിയിലംുതുടരനു്ുളനയുുാറുുിന
കര ആശുപപതുിയിലുളമതുുി
ചുുു.ഇടുളപുുലുുിനുളപടുുലുളുുതി
നാലശസപ്തുപകുിയആവശയുമാ
ളണനുു്ആശുപപതുിഅധികു
തരനലകിയവിവരം.വീടുുില

ഒറുുായകുുുാണു ദാകോദരനനാ
യര കഴിയുനുുത.ു ളകാവിഡു
19ളുുു പശുുാതുുലതുുില ക
മുുുയുണിറുുികിചുുൺ പപുവരതുു
കരനലകുനുുആഹാരംകഴി
ഞുുാണുഇയാളകഴിഞുുിരു
നുുത.ുസിഐ.അനിലകുമാര,
എസഐ്.കസജുഎനുുിവരു
ളടകനതുതവുതുുിലമകചുുലഭാ
ഗതുു്നിനുു്പിടികുടിയപപുതി
ളയകോടതിയിലഹാജരാകുുി
റിമാു്ുുളചയതു.ുഈസ്്്്ർദിനത്്ിൽകൊലീസ്കാർക്്ായി

ഭക്്ണകൊര്ക്്ിനൽകി
കരുനാഗപുുളുുി: ഓള കകരെ
കകറുുറിംഗു കകറുു്കറഴസു്  അ
കോസികയഷളുുു കനതുതവു
തുുില ഈസുുുുര ദിനതുുില
ളൊലീസുകാരകുുായിഭകുുണ
ളോരുകുുിനലകി.കോകുഡൗ
ൺആരംഭിചുുതു മുതല ളോ
ലുുംജിലുുയിലുളുുഎലുുാളൊലീ
സ്കസുുുുഷനുകെിലംുപഴങുുള,
കുടിളവളുും,  ലഘുഭകുുണം,
ചായഎനുുിവഅകോസികയ
ഷനമുനകകഎടുതുു്നല
കിവരികയാണ.ു
ളോകോണ കാലതുു് ളൊ

രിളവയിലവകളവകുുാളതജ
നങുുളുളട സുരകുുയകുുുായി
പപുവരതുുികുുുനുുളതകുുുംഭാഗ
ളതുുളൊലീസുകാരകുുായിടുുാ
ണുഈസുുുുരദിനതുുിലകപുഫ
ഡുകറസംുചികുുനംുതയുുാറാ
കുുിനലകിയത.ു
ളോലുും ജിലുുാ അകോസി

കയഷനകനതുതവുതുുിലകരു
നാഗപുുളുുി കമഖലയില നി
നുുും കമഖലാഭാരവാഹിയായ

സലീംറിചുു്, ഉകനസ്എഎ
സ,്നാജിസമദ,ു പഫുാനസിസ്
എനുുിവരപളകുുടുതുുു.

വരകുുല :വരുുകുുലളൊലീസ്
കസുുുുഷനുുപരിധിയിളലവിവിധ
പപുകദശങുുെിലുു മദയും കിടുുാതി
രുനുു യുവാകുുളുുകുു് സാനി
കടുുസറംു മദയുവംു കലരുുതുുി
കബകുുിലുു ളോണുു് നടനുുു
വിറുുഴിചുുയാളെളപാലീസ്പിടി
കുടി.വരകുുുലയുഡിആഡി
കറുുറിയതിനുസമീപംസജീന
മനുുസിലിലുു സജിനുു(37)ആ
ണുപിടിയിലായത.ു
കൊലിസ് പകപുൊെിങുുിനിട

യിലുുമദയുപിചുുുവാഹനംഓടി
ചുുിരുനുു ളചറുനുുിയുരുുസവുകദ
ശിയായയുവാവിളനഇനുുളല
ഉചുുയകുുു് ളൊലീസ്പിടികുടി
രുനുുു. ഇയാളെ കോദയും ളച
യതുകപുുഴാണുസംഭവതുുിളുുു
ചുരുളഅഴിഞുുത.ുകബകുുി
ലുുകറങുുിനടനുു്കഴുതുുിലുു
ഐഡികാരുുഡംുബാഗംുതു
കുുിയിടുുുവനുുയാളുുഒരുലിറുുറി
നു 1600 രുപ നിരകുുിലുു ന

ലുുകിയ മദയുമാണുതാനകഴിചുു
ളതനുു്പറയുകയംുഇതിളുുു
അടിസുുനതുുിലുു ളൊലീസു
കദുോസുുരുു ഇയാളെ കോൺുു
ബനുുളപുുടുു്മദയുംആവശയുളപുു
ടുുു.ഇതിന പപുകാരംമദയുവുമാ

യി വനുുകപുുഴാണു ഇ
യാളപിടിയിലായത.ു
ഈമദയും 'ചപുുാതുുി'

എനുുകോഡിലാണുഅ
റിയളപുുടുനുുത.ുളൊലീ
സ് വിെിചുുകപുുളുു 1600
രുപതനുുാലുുചപുുാതുുി
നലുുകാളമനുു് പറയുക
യംുഇയാള1600രുപ
കകപുുറുുിയതിനുകശഷം
മദയുംവിതരണംളചയുുാ
നുു വരുനുു സമയതുുാ
ണു ളൊലീസ് പിടിയി
ലായത.ു ആളുു കകരെ
കോകടുുപഗുാകഫഴസു്അ
കോസിയഷളുുുഐടി
കാരുുഡുഉപകോഗിചുുും

സനുുദുുപപുവരുുതുുകരുളടകു
ളടഭകുുണംവിതരണംളചയുുു
നുുതിളുുു കപരിലംു പലതവ
ണളൊലീസ്ളചകുുിംഗുസമ
യംകബെിപുുിചുുുകൊവുകയാ
യിരുനുുു.മുഖംഅറിയാതിരി

കുുാനുുഎകപുുഴംുമാസക്ുു്ധ
രിചുുാണുഇയാളവിതരണംന
ടതുുിയിരുനുുത.ു
ഒരുദിവസംമുപുുകോെംച

പുുാതുുിവിറു്ുവരുനുുതായികൊ
ലീസിനുവിവരംലഭിചുുിടുുുണുു്.
ളമഡികുുലുുകോപുുിലുുനിനുുും
ഈകഥയിലുു ആലുുകുുകോ
ളുുകുടുതലടങുുിയസാനികടുു
സരുുഅെവിലുുകുടുതലുു വാ
ങുുിവികദശമദയുങുുെിലുുമികസു്
ളചയതുുഒരുലിറുുറിളുുുപുുാസുുുുി
കുകുപുുികെിലുുനിറചുുാണുക
ചുുവടംനടതുുിവനുുിരുനുുത.ുവ
രുുകുുലഇനുുസള്പകുുരുുജി.കോ
പകുമാറിളുുുകനതുതവുതുുിലുു
സബ-ുഇനുുസള്പകുുരുു അജി
തകുുമാരുു,ളപുൊകബഷനുുഎസ്
ഐ പപുവീൺുു,  എഎസ്ഐ
കഷനുു,സിപിഒമാരയനാഷ,്
അനുുസരുു എനുുിവരടങുുിയ
സംഘമാണുപപുതിളയപിടികു
ടിയത.ു

അറസ്്്്ിലാേസജിൻ

സാനിട്ട്സറ്ംവിരദശമദ്യവ്ംരചർ്്ത്്്
വില്രന;സന്്ദ്്പ്രവർ്്ത്്കൻ്്അറസ്്്്ിൽ്്

ഊർജ്്ിതമായപ്രതിരോധപ്രവർത്്നങ്്ൾ
ഒര്ക്്ിരാറശ്്ാലതാല്ക്്്ആശ്രപ്തി
തിരുവനനുുപുരം:കോവിഡ-ു
19പപുതികോധികുുുനുുതിനായി
ഊരജുുിതമായ പപുവരതുുന
ങുുളഒരുകുുിയിരികുുുകയാണു
പാറശുുാല താലുകുുാസുുാന
ആശുപപതുി.കോഗപപുതികോധ
പപുവരതുുനങുുളകുുായിവിപു
ലമായസൗകരയുങുുൊണുഇവി
ളടഒരുകുുിയിരികുുുനുുത.ുളോ
കോണഭീഷണിയുളടതുടകുും
മുതലതളനുുആശുപപതുിഅ
ധികുതരആവശയുമായനടപടി
കളസവുീകരിചുുു.
ളോകോണസംശയികുുുനുു

കോഗികളമറുുുളുുകോഗികളു
മായിഇടപഴകുനുുതുതടയാന
ഒപിയുളടമുനുുിലായിഒരുളഹ
ലപു്ുളഡസ്കുആരംഭിചുുു.ളഹ
ലപുു് ളഡസ്കു മുകഖന കോഗ
സാധയുതയുളുു വയുകുുികളെ
തിരിചുുറിയുകയംു അവളര
ഐളോകലറുുഡു ളോകോണ

കുുിനികുുികലകു്ുനയികുുുകയംു
ളചയുുുനുുു. ജനറല ഒപിയില
നിനുുുംവെളരഅകളലയായാ
ണുളോകോണകുുിനികുസുുി
തിളചയുുുനുുത.ുകോഗസാധയുത
യുളുുവരകു്ുളഹലപളുഡസ്
കിലനിനുുുംകകയുറയംുമാ
സ്കംുനലകംു.
പപുാഥമികകൗൺസിലിംഗി

നു കശഷമാണു ഇവളര ളോ
കോണ കുുിനികുുികലകുു് നയി
കുുുനുുത.ു ളൊതുജനങുുളെ
ഹാനഡു വാഷ് ലികവുിഡു ഉപ
കോഗിചു്ുകകകഴുകാളതആ
ശുപപതുിയില പപുകവശികുുാന
അനുവദികുുിലുു.കക കഴുകു
നുുതിനായിഒപിയകുുു്മുനവ
ശതുുായിവാഷിംഗുഏരിയസ
ജുുീകരിചുുിടുുുണുു്. ളോകോണ
പടരാതിരികുുാനുളുു ആകോ
ഗയുവകുപുുിളുുു മുനകരുതല
നിരകദശങുുള സംബനുുിചുു
ഓഡികോ ആശുപപതുിയുളട
പബുുികു അപഡുസുുിംഗു സംവി
ധാനം വഴി എലുുായുകപുുഴംു
കകളപുുികുുുനുുുണു്ു.
ശുചീകരണജീവനകുുാരസ്

കപുപയരഉപകോഗിചു്ുഎലുുാവാ
രഡുകെിലംുഅണുവിമുകുുമ

കുുലപപുപകുിയനടതുുുനുുുണുു്.
ആശുപപതുിഅധികുതരനിര
ധനരായ കോഗികളകുു് ഭകുു
ണവംുഅവശയുവസത്ുകുുളംു
ലഭയുമാകുുുനുുതിനായുളുു സ
ഹായനടപടികളസവുീകരിചുുു.
ജീവനകുുാരുളട കനതുതവുതുുി
ല കോഗികളകുുുംകുടുുിരിപുുു
കാരകുുുംഭകുുണംനലകുനുുു
ണുു്.എനജിഒകളുളടസഹായ
കുതുളട ആശുപപതുിയിലംു
കോഗികളകുുുംഭകുുണംലഭയു
മാകുുുകയംുഉകദുയാഗസുുരകുു്
ഗതാഗതസൗകരയുംഏരളപുുടു
തുുുകയംുളചയതു.ു
കമുുുയുണിറുുികിചുുനുകെില

ഭകുുണം കകകാരയും ളചയുുു
നുുവരകുു്ആശുപപതുി സൗജ
നയുരകുുപരികോധനനലകി.
ആശുപപതുിയിളല നിയുകുു
ആംബുലനസ്24മണികുുുറംു
കസവനംനലകുനുുു.
എംഎലഎ,തകദുുശസവുയംഭ

രണസുുാപനങുുള,ജിലുുാഭര
ണകുടം, എനജിഒകള തുട
ങുുിയവ ആശുപപതുിയകുുുാവ
ശയുമായപിനുുുണനലകുനുുു
ളണുുനുു്അധികുതരഅറിയി
ചുുു.

കരുനാഗപുുളുുി: ആയുരകവദ
ളമഡികുുലഅകോസികയഷ
നഓഫുഇനുുുയകരുനാഗപുുളുുി
ഏരിയകമുുിറുുിയുളടആഭിമു
ഖയുതുുിലചവറളൊലീസ്കസുുുു
ഷനിളലഉകദുോഗസുുരകുു്പപു
തികോധ ഔഷധ വിതരണം
ളചയതു.ു
ചവറ കസുുുുഷന ഹൗസ് ഓ

ഫീസരനിസാമുദുുീനു ഏരിയ

പപുസിഡുു്ു കോ. കോകുല
ഔഷധകിറു്ുനലകിഉദഘുാട
നം ളചയതു.ു   ളോകോണ
കവറസ് പപുതികോധതുുിളുുു
ഭാഗമായിടുുാണു  കോഗപപുതി
കോധശകുുിവരധിപുുിചുുുപക
രചുു വയുാധികള വരാളതസു
കുുികുുുവാനആയുരകവദളമ
ഡികുുല അകോസികയഷന
ഓഫുഇനുുുയകരുനാഗപുുളുുിഏ

രിയ കമുുിറുുിയുളട കനതുതവു
തുുിലചവറളൊലീസ്കസുുുുഷ
നനിളല ഉകദുോഗസുുരകുു് പപു
തികോധഔഷധകിറുു്വിതര
ണംളചയതുളതനുു്ഭാരവാഹി
കളപറഞുുു.
കോകുുരമാരായ രഞജുിത,ു

പപുിയലകുു്മി,അരുൺ,മന,ു
അരജുനഎനുുിവരകനതുതവു
നലകി.

കൊലീസ്ഉര്ദോഗസ്്ർക്്്
പ്രതിരോധഔഷധവിതരണം

ആയ്ർകവദനമഡിക്്ൽഅകോസികേഷൻഓഫ്ഇത്്്യേര്ോഗപ്്ള്്ിഏരിേേമ്്ിറ്്ിയ്നെആ
ഭിമ്ഖയ്ത്്ിൽചവറനൊലീസ്കസ്്്്ഷേിനലഉകദ്ോഗസ്്ർക്്്ള്്ഗപ്തികോധഔഷധവിതരണം
ചവറകസ്്്്ഷൻഹൗസ്ഓഫീസർേിസാമ്ദ്്ീന്ഏരിേഗപ്സിഡ്്്്കോ.കോക്ൽഔഷധേിറ്്്േ
ൽേിഉദഘ്ാെേംനചയ്്്ന്്്.

നിഹോധിതപ്െയില
ഉത്െന്്ങ്്ൾ
െിടിപ്ച്ട്ത്്്
കരുനാഗപുുളുുി:  നികോധിത
പുകയില ഉതപുനുുങുുള എ
കകുസസ്സംഘംപിടിളചുുടു
തുുു.എകുകസസ്കറഞു്ുഇന
സ്ളപകുുരപി.അനിലകുമാറി
ളുുുകനതുതവുതുുിലമണപുുളുുി
ഭാഗതുു്നടതുുിയളറയഡുില
മണപുുളുുിവടകു്ുജുകബരഎ
നുുയാളുളടവീടുുുവെപുുിലസു
കുുിചുുിരുനുു50കികോനികോ
ധിതപുകയിലഉലപുുനുുങുുൊ
ണു പിടിളചുുടുതുുു.  കോകുു്
ഡൗൺലകുുുയമാകുുിഅനധി
കുതവയുാപാരം നടതുുിളുകു
ണുുിരുനുുഇയാള എകകുസ
സ്ഉകദുോഗസുുരുളടനിരീകുു
ണതുുിലായിരുനുുു. ളറയഡുി
ലഎകകുസസ്ഇനസള്പകുു
രളുകുപുുംപപുിവുുുീവുഓഫീസ
രഎം.സുകരഷ്കുമാര,സിവി
ലഎകുകസസ്ഓഫീസരമാ
രായഅജയകോഷ,്വിനീഷ,്
പപുഭകുമാര,ജിനുതകുുചുുനവ
നിതാ സിവിലഎകകുസസ്
ഓഫീസരഷിബിഎനുുിവരപ
ളകുുടുതുുു.

വട്്ിയർ്ക്്ാവ്േികോജേമണ്്ലത്്ിൽആരംഭിച്്വിഷവ്ിപണകമളമഗത്്്ിേെേംപള്്ിസക്രഗദ്്്
ൻഉദഘ്ാെേംനചയ്്്ന്്്.വി.നേ.ഗപ്ശാത്്്എംഎൽഎസമീപം.

ളകാടുുാരകുുര: കോകു ഡൗ
ണിളുുു അവധികുുാലതുു്
പാഴു തുണികളളകാണുു് ച
വിടുു്ളമതുുനിരമുുികുുുകയാ
ണു ബിരുദ വിദയുാരതുുിനി.
ളകാടുുാരകുുരകോടുുാതുുലപ
ണയില പളുുിയിലളതകുു
തിലആര.ബിജുവിളുുുഭാ
രയുഎസ.്സമ്ിതാകോൊണു
കോകുഡൗണിളുുുവിരസത
മാറുുാനപുതുവഴികളകതടി
യത.ു ളകാടുുാരകുുരഎനഎ
സഎ്സ് കോളെജിളല ര
ണുുാംവരഷബികോംവിദയുാ
രതുുിനിയാണുസമ്ിതാകോ
ള.
ളകാവിഡുമായി ബനുു

ളപുുടുു്കോകെജിനംുഅവധി
ലഭിചുുനാളമുതലപാചക
കലയിലായിരുനുുു സമ്ിത
യുളടപരീകുുണങുുള.കവറി
ടുു വിഭവങുുളംു ഹലവയംു
ഐസപ്കുീമുളമാളകുു തയുുാ
റാകുുി. അയലവീടുകെില
രുചി വിഭവങുുള നലകാ
നംുമടിചുുിലുു.പഴയകീറതുുു
ണികളംുതുനുുലപണികളു
ളടകശഷിപുുായതുണികുുഷ
ണങുുളുളമാളകുുകചരതുു്ച

വിടുുിനിരമുുികുുാനതുടങുുി
യകപുുള കപുൊതുുാഹനവു
മായി ബനുുുകുുളെലുുാളമ
തുുി.ഇകപുുളഇരുപതിലപുു
രം ചവിടുുികളപുരതുുിയാ
യികുുഴിഞുുു. ഓകോനുുും
കവറിടുുഭംഗിയുളുുത.ു
കോകുഡൗൺതീരുനുുതി

നുമുനപായികുടുതലതു
ണികുുഷണങുുളഎതുുിചുുു

ളകാടുതുു് ചവിടുുി നിരമുുാ
ണംസവുയംളതാഴിലവരുമാ
നമാകുുാളമനുുാണു ഓകടുു
കപുഡവറായ ബിജുവിളുുു
യംുകണകുുുകുടുുല.സഹക
രണപരിശീലനകകപദുുുതുുി
ല ളജ.ഡി.സി പുരതുുിയാ
കുുിയ കശഷമാണു സമ്ിത
ബിരുദപഠനതുുിനിറങുുിയ
ത.ു

രാഴ്ത്ണികൾകകാട്്്ചവിട്്്കമത്്
നിർമിച്്്ബിര്ദവിദ്യാർത്്ിനി

ചവിട്്്നമത്്തന്്്്ന്്എസ.്സമ്ിതകൊൾ.

തിരുവനനുുപുരം: ളോവിഡു
19ളുുുപശുുാതുുലതുുിലുു,പടുും
ബിആരുു കലഫു എസ്യുറുുി
ആശുപപതുിയിലുുളടലിളമഡി
സിനുുസൗകരയുവംുകോംളക
യറംുആരംഭിചുുു.തികുുളുുമുത
ലുുശനിവളരഉളുുദിവസങുു
െിലുുരാവിളല9മുതലുു5വളര
യാണുളടലിളമഡിസിനുുസൗ
കരയുംലഭികുുുക.കോഗികളുുകു്ു
കോകുുറുമായിവീഡികോവഴി

ബനുുളപുുടാം.കൺുുസളുുകടുുഷ
നുകശഷം പരിചരണംആവ
ശയുമുളുുവരുുകുു് കോകുുരുുവീടുുി
ളലതുുി പരികോധികുുുനുു
കോംളകയരുുസൗകരയുവംുഡ
യഗുകോസുുുുികു കസവനങുുളംു
ലഭയുമാണ.ു മരുനുുുകളുുആവ
ശയുപപുകാരം വീടുകെിലുു എ
തുുികുുുനുുതാണ.ു. ബനുുളപുു
കടണുുനമുുരുു : 04714077777,
9745964777.

െട്്ംഎസ്യ്റ്്ിയില്്പടലിപെഡിസിന്ം
ഹോംപെയര്്സൗെര്യവ്ം

പട്്ംബിആർലലഫ്ആശ്പഗത്ിേിൽനെലിവീഡികോനമഡി
സിൻേൺസൾകട്്ഷൻ്്േെക്്്ന്്ദ്ശയ്ം.

ഭക്്ണത്്ിന്കാത്്്നിന്്്
വ്ദ്്കനമർദ്്ിച്്യ്വാവ്അറസ്്്്ിൽ

പരികക്്റ്്ആർ.ദാകൊദരൻോേർ,അറസ്്്്ിലാേവിജിത്

ളവളുുറട:ളകാവിഡു19ളുുുപപു
തികോധ പപുവരതുുനങുുളുളട
ഭാഗമായികോകുു്ഡൗണിളന
തുടരനുുുളുുനിരീകുുണങുുള
ശകുുമാകുുുനുുതിളുുു ഭാഗമാ
യിളവളുുറടളപാലീസിളുുുനി
രീകുുണതുുിലുളുുസുുലതുുും
കഴിഞുു ദിവസംനിരീകുുണ
കപുോൺ പറതുുി. പനചുുമുട,ു
ളവളുുറട,കിെിയുര,അമുുുരി
എനുുീജംഗഷുനുകെിലാണുക
ഴിഞുുദിവസംകവകുകനുുരം
ഒരു മണികുുുര കപുൊൺ പറ
തുുിയത.ു ഒരുസുുലതുു് കപുൊ
ൺപറകുുുകപുുളഒരുകികോ
മീറുുരചുറുുെവിലുളുുദുശയുങുുള
പകരതുുിഉടനതളനുുളൊലീ

സിനു കകമാറുനുു രീതിയാ
ണിതുഇതിനുളുുത.ുകോഡുക
െില മാപതും നിരീകുുണം നട
തുുുകുപുളഉളപഗുാമങുുെിളല
യംുകുഷിപുുാടങുുെിളലയംുമ
റുുും കമഖലകെിലുളടയംു ജന
ങുുളകുുുളുു പപുവരതുുനങുു
ളെതിരിചുുറിയാനംുകുറുുവാെി
കളെകകകയുുളട പിടികുടാ
നുമാണു കപുോണിളുുു പപുവര
തുുനം ഉപകരികുുുനുുത.ു ളവ
ളുുറടജംഗഷുനിലളനയുുാറുുിന
കരഡികവഎസപ്ിഅനില
കുമാറംുളവളുുറടസിഐപശുീ
കുമാറംു എസ്ഐ സതീഷ്
കശഖറംു കചരനുുാണുകപുൊൺ
പാറതുുിയത.ു

കവള്്റടയില്ം
നിരീക്്ണര്പോൺരറന്്്

നവള്്റെനപാലീസിന്്്േിരീക്്ണത്്ില്ള്്സ്്ലത്്്േിരീ
ക്്ണകഗ്ോൺപറത്്ിേകപ്ൾ്.

കഴകുുുടുും:രാജയുതുു്രണുുാഴചു
കുടികോകഡുൗൺപപുഖയുാപി
കുുുളമനുുസാഹചരയും ഉറപുുാ
യകോളടമംഗലപുരംപഗുാമപ
ഞുുായതുുിളലഒറുുളപടു്ുകഴിയു
നുുവരകുുും നിരദുുരരായവര
കുുും വീടുകെിളലതുുികുുുവാ
നുളുുഭകുുുയധാനയുങുുളുളടകി
റുുുകളജനപപുതിനിധികളത
യുുാറാകുുുനുുു. അഗതികള
കുുുംഅലഞുുുതിരിഞുുുനട
കുുുനുുവരകുുുംനിരദുുനരായ

വുദുുരകുുും പാചകം ളചയതു
ആഹാരങുുളവീടുകെിലഎ
തുുികുുുനുുതികോളൊപുുമാണു
ഭകുുുയധാനയുങുുളംുവീടുകെില
എതുുികുുുനുുത.ു പഗുാമപഞുുാ
യതു്ുപപുസിഡു്ുുകവകുങുടുമ
ധ,ുകവസ് പപുസിഡുു്ുസുമ
ഇടവിൊകം, വികസനകാരയു
ളചയരമാന മംഗലപുരം ഷാ
ഫി,ആകോഗയുകാരയുളചയരമാ
നകവണുകോപാലനനായര,
കകുുമകാരയുളചയരകപഴുസൺ

എസ.്ജയ,ളമമുുരമാരായളക.
എസ.്അജികുമാര,വി.അജി
കുമാര,എം. ഷാനവാസ്,എ
സ.് സുധീഷ് ലാല, സി. ജ
യകുോന,എം. എസ.്ഉദയകു
മാരി,ലെിതാംബിക,എസ.്ആ
ര.കവിത,സിനുുു.സി.പി,എ
ല.മംുതാസ,്ളസപകുടുുറിജി.എ
ന. ഹരികുമാര, അസിസുുുുുു്ു
ളസപകുടുുറിസുഹാസ്ലാലഎ
നുുിവരകിറുുുകളതയുുാറാകുുു
നുുതിനുകനതുതവുംനലകി.

രോക്ഡൗൺ:ഭക്്്യധാന്യകിറ്്്കൾ
തയ്്ാറാക്്്ന്്്

മംഗലപ്രംഗഗ്ാമപഞ്്ാേത്്്അംഗങ്്ൾവീട്േളിനലത്്ിക്്്വാന്ള്്ഭക്്്യധാേയ്ങ്്ള്നെേിറ്്്
േൾതയ്്ാറാക്്്ന്്്.

കഴകുുുടുും: എ
കകുസസ്
സള്പഷയുല
സക്വുാഡു ചിറ
യിനകീഴു നി
നുുും100 ലിറുുര
കോട കളണുു
തുുിനശിപുുിചുുു.
ചിറയിനകീഴ,ു
മുദാകുുല, മ
ങുുാടുുു മുലയി
ല ആറുു് പുറ
കപുുകുുിലാണു
50ലിറുുറിളുുുര
ണു്ുബാരലുകെി
ലായി സുകുുി
ചുുിരുനുു കോട
കളണുുതുുിയത.ു
ളകാവിഡു19വയുാപനതുുിളുുു
ഭാഗമായി സംസുുാനളതുു
കോകു്ുഡൗൺകാലയെവില
നടനുു പരികോധനയിലാണു
കോടകളണുുതുുിയത.ുതിരുവ
നനുുപുരം എകകുസസ്
സള്പഷയുലസക്വുാഡുസരകുുി
ളഇനസള്പകുുരടി.അനികു
മാറംുസംഘവംുവയുാജവാറുുു
മായി ബനുുളപുുടുു് കഴകുുുടുും,
ചിറയിനകീഴു കറഞുു് അതിര
തുുിയിലഅകനുവഷണവംുഅ

തുമായിബനുുളപുുടുുപരികോ
ധനകളംു നടതുുി വരികയാ
ണ.ുഅകനുവഷണസംഘതുുില
എകകുസസ് ഇനസള്പകുുര
ടി.ആര.മുകകഷ്കുമാര,പപുിവ
ുുുീവുഓഫീസരമാരായഎസ.്
മധുസുദനന നായര, (ഐ
ബി)എസ.്കഷജ,ുഹരികുമാ
ര, സിവിലഎകകുസസ്ഓ
ഫീസരമാരായജസീം,സുബി
ന,പശുീലാല,രാകജഷ,്ഷംനാദു
എനുുിവരപളകുുടുതുുു.

ചിറയിൻകീഴിൽ100ലിറ്്ർ
രോടകക്ട്ത്്ിനശിപ്്ിച്്്

കരുനാഗപുുളുുി: യുഡിഎഫു
കതവലകുുരപാലയകുുുലനവ
മാധയുമകുടുുായമുളോകോണ
പപുതികോധ പപുവരതുുനങുുള
ളുകുപുുംഭകുുുയധാനയു, പചുുകുു
റി കിറുുുകള വിതരണം ളച
യതു.ു കോധവലകുുരണപപു
ചരണം, വിവിധയിടങുുെില
സാനിറുുറികയസര ബുതുുുക

ളസുുാപിചു്ുളോകോണപപുതി
കോധ പപുവരതുുനങുുള നട
തുുിവരികയാണ.ുഇകപുുളര
ണുുുവാരഡുകെിളലഅരഹരാ
യ200കുടംുബങുുളകു്ുഭകുുുയ
ധാനയു,പചുുകുുറികിറുുുകളന
ലകി.  കിറുുുകളുളട വിതര
കോലഘാടനംഡിസിസിപപു
സിഡുു്ുബിനുുുകുഷണ്പഗുാമ

പഞുുായതുുംഗം എം. ഇസമ്
യിലകുഞുുിനുകകമാറിനി
രവുുഹിചുുു.ഡിസിസിജനറല
ളസപകുടുുറിവിഷണ്ുവിജയന,
കുടുുായമുപപുസിഡു്ുുരാധാകു
ഷണ്പിളുു,ളസപകുടുുറിലെിത,
നിസുുാം പുതകുുുഴിയില, അ
നസര, തുടങുുിയവര കനതു
തവുംനലകി.

പ്രതിരോധപ്രവർത്്നങ്്ൾക്ക്പ്്ംഭക്്്യധാന്യ,
രച്്ക്്റികിറ്്്കൾനൽകിനവമാധ്യമക്ട്്ായ്മ

ഓൾകേരളകേറ്്റിംഗ്കേറ്്്കറഴസ്്അകോസികേഷന്്്കേത്
തവ്ത്്ിൽഈസ്്്്ർദിേത്്ിൽനൊലീസ്ോർക്്ാേിഭക്്ണനൊ
ര്ക്്ിേൽേിേകപ്്ൾ.

തിരുവനനുുപുരം:
വാറുുുചാരായവംു,
വാറുു് നിരുുമുുികുുുനുു
തിനുളുു കോടയംു
മറുുു വസത്ുകുുളുമാ
യി ഒരാളെപുനുുുറ
ളൊലീസ്പിടികുടി.
മുടുുതുുറവികലുുജിലുു
പുതുുനുു പളുുി വാ
രുുഡിലുുബദരിയന
ഗരുു  പളുുികുു്സമീ
പംതാമസംഅബുുു
ളുുസലാം(47)മാണു
പിടിയിലായത.ുകോ
കുു്ഡൗണുമായിബനുുളപുുടുു്
ബിവകറജുകോപുുുകളുുഅടചുു
തിനാലുുവനുുതുകകു്ുരഹസയു
വിലുുപുുന നടതുുിവനുുയാളെ
യാണുപിടികുടിയത.ുവീടിളുുു
ളടറസിലുുഅതീവ രഹസയുമാ
യി ഗയുാസ്സിലിണുുരുു,  പപുഷ
രുുകുകുുരുു,  വാറുുാനുപകോഗി

കുുുനുു മറുുു വസത്ുകുുളുു എ
നുുിവഉപകോഗിചുുാണുചാരാ
യവാറുു്നടതുുിയിരുനുുത.ുപുുാ
സ്ുുുികു കുപുുികെിലുു നിറചുു
വാറുു് ചാരായവംു, 20 ലിറുുരുു
കോടയംുഇയാെിലുുനിനു്ുപി
ടികുടി.പുനുുുറഎസഎ്ചുു്ഓ
സജികുമാറിനുലഭിചുുരഹസയു

വിവരളതുു തുടരുുനുു്
ഇയാളുളട വീടുുിലുു
ളപാലീസ്സംഘംപരി
കോധനളകുുതുുു
കുപുളഇയാളുുചാരാ
യവാറുുിലുുഏരുുളപുുടുുിരി
കുുുകയായിരുനുുു.ശം
ഖുമുഖംഅസിസുുുുു്ുുക
മുുീഷണരുു ഐശവുരയു
കോളപുഗയുളട കനതു
തവുതുുിലുുപുനുുുറഎ
സഎ്ചു്ുഓസജികുമാരുു
ബി. എസ,് എസ്ഐ
ബിന.ു ആരുു, കപുകം 

എസഐ്അകോകനുു,അഡീ
ഷണലുുഎസഐ്സുകരഷ്കു
മാരുു,എഎസഐ്സുധീരുു,സി
വിലുുളൊലീസ്ഓഫീസരുുമാരാ
യമന,ുവിമലുുപപുഭാകരുുഎനുുി
വരാണുഅറസുുുുിനംുഅകനുവഷ
ണതുുിനംുകുളടയുണുുായിരു
നുുത.ു

വീട്്ിന്ള്്ില്്ചാരായവാറ്്്;ഒരാൾപൊലീസ്െിടിയില
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